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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Visi, Misi dan Tujuan MI Mujahidin 

a. Visi : Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Cerdas: Intelektual, 

Emosional dan Spiritual 

b. Misi : 

1) Menyiapkan generasi unggul dibidang IMTAQ dan IPTEK 

2) Menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, sejuk dan agamis 

3) Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif 

sesuai denga tuntutan perkembangan zaman 

4) Membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya dimasyarakat 

c.  Tujuan 

1) Peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia 

2) Peserta didik sehat jasmani dan rohani 

3) Peserta didik memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan 
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4) Peserta didik kreatif dan terampil untuk dapat mengembangkan 

diri terus menerus 

5) Penyelenggaraan KBM yang efektif dan efisien 

6) Mampu bersaing dalam prestasi akademik dan non akademik 

7) Mengenal dan mencintai agama, masyarakat dan kebudayaan 

bangsanya. 

2. Keadaan Guru, Staf Tata Usaha dan Karyawan lainnya di MI Mujahidin 

  MI Mujahidin mempunyai guru, karyawan tata usaha ataupun pegawai lain 

yang berjumlah 11 orang. Mengenai latar belakang pendidikan dari para guru 

mayoritas mempunyai pendidikan S1. Kondisi guru, karyawan tata usaha ataupun 

pegawai yang lain di MI Mujahidin bisa diamati dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Daftar Nama Tenaga Pendidik MI Mujahidin 

No Nama 

NIP 

L/P Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

1 Muh. Ideris, S.Pd.I 

197404082005011004 

L Kepala Sekolah S1 PAI 

2 Lisnawati, S.Pd.I 

197002032007012 

P Wali kelas I, 

Wakama dan 

Humas 

S1 PAI 

3 Nurjanah, S.Pd.I 

198004092014112004 

P Wali Kelas V dan 

Kesiswaan 

S1 PAI 

4 Nurmakiah, S.Pd.I 

198304052009012010 

P Wali Kelas VI, 

Pengajaran dan 

UKS 

S1 PAI 

5 Ainun Jariah, S.Pd.I 

197709292003122003 

P Wali Kelas III dan 

pramuka 

S1 PAI 

6 Norhasanah, S.Pd.I P Wali Kelas II dan 

Perpustakaan 

S1 PAI 

7 Ahmad Yani, S.Pd.I L Wali Kelas IV dan 

Sarana Prasana 

S1 PAI 

8 Nurul Hikmah, S.Pd.I P GTT S1 PAI 
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Lanjutan Tabel 4.1 Daftar Nama Tenaga Pendidik MI Mujahidin 

9 Rifa’atul Mahmudah, S.Pd.I P GTT S1 PAI 

10 Aulia, S.Pd.I L GTT S1 PBA 

11 M.Yamin L TU MA 

 

3. Keadaan Peserta didik MI Mujahidin 

  Total peserta didik MI Mujahidin tahun pelajaran 2021/2022 sejumlah  

109 orang yang terdiri dari 6 kelas. Adapun uraian lebih mendetail bisa dilihat 

dalam tabel dibawah ini.  

Tabel 4.2 Jumlah Peserta didik MI Mujahidin 

No Tingkatan Kelas Peserta didik Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Kelas I 5 10 15 

2 Kelas II 11 8 19 

3 Kelas III 10 3 13 

4 Kelas IV 13 7 20 

5 Kelas V 15 8 23 

6 Kelas VI 12 7 19 

 Jumlah 66 43 109 

 

4. Sarana Prasarana di MI Mujahidin 

  MI Mujahidin terdiri diatas tanah seluas 1636 m
2
 yang dilengkapi beserta 

sarana serta prasarana yang menjadi penunjang untuk berjalannya semua bentuk 

aktivitas belajar mengajar. Adapun uraian lebih mendetail bisa diamati dalam tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.3 Sarana Prasarana di MI Mujahidin 

No Jenis Prasarana Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 6 - 6 - 

2 Ruang Guru 1 1 - - 

3 Ruang Tata Usaha  1 1 - - 

4 RuangKepala Sekolah 1 1 - - 

5 Perpustakaan 1 - - - 

6 WC 4 4 - - 

7 UKS 1 - - - 

8 Mushola 1 - - - 

9 Parkir 1 1 - - 

10 Lapangan 1 1 - - 

 

 

B.  Penyajian Data 

 Terkait presentasi data yang dipaparkan oleh penulis ialah berlandaskan riset 

yang penulis teliti berkaitan dengan penerapan gerak dasar loncat melaui permainan 

loncat katak pada pembelajaran PJOK di kelas IV MI Mujahidin Kabupaten Hulu 

Sungai Utara serta kendala-kendala yang mempengaruhinya, maka peneliti terjun ke 

lapangan lalu menggarap data yang di dapatkan di lapangan itu melalui teknik 

wawancara, observasi serta dukumentasi, selanjutnya penulis mempresentasikan 

kedalam bentuk deskripsi serta disuguhkan sesuai dengan fokus riset. Berlandaskan 

riset yang sudah dilakukan, diperoleh data seperti dibawah ini. 
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1. Penerapan Gerak Dasar Loncat Melalui Permainan Loncat Katak Pada 

Pembelajaran PJOK di Kelas IV MI Mujahidin 

 

a. Perencanaan  

Perencanaan sangatlah krusial guna melancarkan proses pembelajaran, 

akibatnya ketika proses belajar mengajar menjadi terorganisasi, yang mana 

perancangan mencakup terkait materi apa yang hendak diajarkan dan bagaimana cara 

untuk menyampaikannya, oleh karena itu, perlu digaris bawahi bahwasa seseorang 

guru mesti terlebih dahulu menguasai materi yang hendak disampaikan pada peserta 

didik. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukan oleh bapak Ahmad Yani sebagai 

guru PJOK. 

“Perencanaan itu sangat penting untuk memperlancar pembelajaran. 

Perencanaan itu diawali dengan terlebih dahulu memilih materi apa yang akan 

disampaikan, setelah itu baru dipelajari terlebih dahulu supaya lebih mudah 

nantinya untuk disampaikan kepada peserta didik”. 

 

Hal tersebut pun didukung pada hasil observasi peneliti bahwasanya guru 

sudah melaksanakan penerapan gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak 

pada pembelajaran PJOK serta didukung hasil dokumentasi pada RPP. 

Hasil wawancara dalam perencanaan penerapan gerak dasar loncat melalui 

permainan loncat katak pada pembelajaran PJOK di kelas IV MI Mujahidin, yang 

diungkapkan oleh informan sebagai guru PJOK sekaligus wali kelas IV 

mengemukakan bahwasanya perancangan sangatlah krusial untuk dilakukan sebelum 

pembelajaran, akibatnya sebelum  mengajar beliau senantiasa merancangkan 
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pembelajaran, ataupun biasa disebut sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), serta menguasai lebih dahulu bahan materi yang hendak diajarkan. 

b.  Pelaksanaan  

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada tanggal 25 November 

2021 terhadap penerapan gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak pada 

pembelajaran PJOK di kelas IV MI Mujahidin dengan alokasi waktu 2 x 35 menit, di 

dapatkan sejumlah data mengenai gerakan dasar loncat melalui permainan loncat 

katak pada pembelajaran PJOK yang dilaksanakan guru dengan baik, akan tetapi 

sebelum jam pelajaran pertama seluruh peserta didik di MI Mujahidin diharuskan 

membaca surah-surah pendek, kemudian baru dimulai pembelajaran. 

Awal pembelajaran ataupun aktivitas awal yang dilaksanakan sebelum 

pembelajaran PJOK di kelas IV dibuka telah dilaksanakan berdasarkan perancangan 

pembelajaran. Guru memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengucapkan salam, 

mengecek kehadiran peserta didik, lalu membaca do’a sebelum belajar, melakukan 

pemanasan serta menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pada awal 

pembelajaran guru menyampaikan materi pembelajaran tentang permainan loncat 

katak dan mencontohkan gerakan – gerakan yang terdapat pada permainan loncat 

katak seperti: mengajarkan cara awalan, cara bertumpu, dan cara melayang di udara, 

serta cara mendarat pada teknik dasar loncat katak dengan baik dan benar. 
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Gambar 1 Pemanasan 

1) Awalan 

Pada awal pembelajaran guru mencontohkan bagaimana gerakan  awalan pada 

teknik dasar loncat katak dengan baik dan benar, dan peserta didik menyimak gerakan 

yang dilaksanakan oleh guru, setelah memperhatikan peserta didik satu persatu 

diminta untuk mengulang gerakan yang telah guru ajarkan dan guru memperhatikan 

gerakan peserta didik, jika tidak benar maka guru membantu memperbaiki gerakan 

beberapa peserta didik. Pada saat mengulang gerakan semua peserta didik sudah 

benar mempraktikkan gerakan awalan pada teknik dasar loncat katak. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gerakan awalan 
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2) Tumpuan 

Gerakan yang kedua yaitu tumpuan, pada saat guru mencontohkan gerakan 

tumpuan pada teknik dasar loncat katak yang baik dan benar peserta didik menyimak 

gerakan yang dicontohkan oleh guru, setelah memperhatikan gerakan peserta didik 

satu persatu diminta untuk mengulang gerakan yang telah guru ajarkan dan guru 

memperhatikan gerakan peserta didik, jika tidak benar maka guru membantu 

memperbaiki gerakan beberapa peserta didik. Pada saat mengulang gerakan  ada 4 

orang yang gerakannya masih kurang benar pada saat melakukan tumpuan pada 

teknik dasar loncat katak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Gerakan tumpuan 

3) Melayang diudara 

Gerakan yang ketiga yaitu melayang diudara, pada saat guru mencontohkan 

bagaimana gerakan saat melayang diudara pada teknik dasar loncat katak yang baik 

dan benar peserta didik menyimak gerakan yang dicontohkan oleh guru, setelah 

memperhatikan gerakan peserta didik satu persatu diminta untuk mengulang gerakan 

yang telah guru ajarkan dan guru memperhatikan gerakan peserta didik, jika tidak 
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benar maka guru membantu memperbaiki gerakan beberapa peserta didik. Pada saat 

mengulang gerakan  ada 2 orang yang gerakannya masih kurang benar yaitu pada 

waktu melayang diudara pada teknik dasar loncat katak. 

 

 

 

 

 

Gerakan 4 Gerakan melayang diudara 

4) Mendarat 

Gerakan yang keempat yaitu mendarat, pada saat guru mencontohkan 

bagaimana gerakan saat mendarat pada teknik dasar loncat katak yang baik dan benar 

peserta didik menyimak gerakan yang dicontohkan oleh guru, setelah memperhatikan 

gerakan peserta didik satu persatu diminta untuk mengulang gerakan yang telah guru 

ajarkan dan guru memperhatikan gerakan peserta didik, jika tidak benar maka guru 

membantu memperbaiki gerakan beberapa peserta didik. Pada saat mengulang 

gerakan ada 5 orang yang gerakannya masih kurang benar pada saat melakukan 

awalan pada teknik dasar loncat katak. 
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Gambar 5 Gerakan mendarat 

Loncat katak ialah sebuah gerakan atletik yang menyenangkan, loncat katak 

ini serupa katak dengan tumpuan kedua kaki dengan posisi badan tegak dan tangan 

tidak menyentuh lantai, tujuan loncat katak adalah  menumpu, membawa titik badan 

melayang diudara dan menumpu dengan dua kaki untuk mencapai loncatan yang 

sejauh-sejauhnya.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru PJOK tentang permainan 

loncat katak, diperoleh informasi sebagai berikut. 

“Loncat katak ini merupakan gerakan dalam loncatan dengan kedua kaki 

secara bersama-sama karena jenisnya menyerupai loncatan yang dilakukan 

katak. Tujuan dari loncat katak ini dapat memperkuat otot kaki dan 

meningkatkan kelincahan.”  

 

 

                                                           
1
 Masri’an dan Aminarni, Penjasorkes Jilid 4 Untuk SD/MI Kelas IV, (Erlangga, 2016), h.33. 



11 

 

c. Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran ialah aktivitas akhir di dalam kegiatan belajar 

mengajar yang bertujuan guna menakar keberhasilan proses serta hasil belajar peserta 

didik. Menurut hasil wawancara, bahwa guru PJOK senantiasa melakukan penialain 

di akhir pembelajaran, yang mana bentuk penilaian yang diterapkan adalah tes 

praktik, didukung dengan hasil observasi dan guru melaksanakan penilaian di akhir 

pembelajaran dengan peserta didik mempraktikkan gerakan yang sudah dipelajari 

atau diajarkan oleh guru pada awal pembelajaran. Guru menilai satu persatu peserta 

didik pada saat mempraktikkan gerakan. Pada saat mempraktikkan gerakan beberapa 

peserta didik sudah bisa mempraktikkan dengan baik serta benar, dan terdapat juga 

sejumlah peserta didik yang belum mampu mempraktikkannya maka guru membantu 

memperbaiki gerakannya dengan baik dan benar, dan selain menilai gerakan guru 

juga menilai jauhnya loncatan pada teknik dasar loncat katak.  

2. Kendala-kendala Penerapan Gerak Dasar Loncat Melalui Permainan 

Loncat Katak Pada Pembelajaran PJOK di Kelas IV MI Mujahidin 

Kabupaten Hulu Sungai Utara 

a. Faktor Guru 

Selaku seorang guru mesti mempunyai sejumlah keterampilan didalam 

mengajar, yang mana kemampuan itu mencakup di dalam membuka pelajaran, 

memberi motivasi, serta melibatkan peserta didik, merespons peserta didik serta 

memanfaatkan waktu, saat membuka pelajaran, keterampilan guru di dalam memulai 

interaksi belajar sangatlah menjadi penentu untuk tahap-tahap selanjutnya. Maka dari 
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itu, jika kesan pertama bisa diawali dengan baik tentu juga akan menghasilkan 

pembelajaran dengan baik. 

Berlandaskan pengamatan peneliti di  lapangan keterampilan guru PJOK kelas 

IV MI Mujahidin sudah terampil dalam mengajar meskipun latar belakang guru itu 

tidak sinkron dengan bidang yang diajarkannya namun tidak memengaruhi 

keterampilan guru itu di dalam melaksanakan permainan loncat katak pada 

pembelajaran PJOK serta menurut hasil wawancara, diketahui guru tersebut sudah 

mengajar di MI Mujahidin dari tahun 2005  hingga saat ini sehingga pengalaman 

mengajar Bapak Ahmad Yani, S.Pd.I sebagai seorang guru ialah 16 tahun. 

Peneliti menyimpulkan bahwa walaupun Bapak Ahmad Yani, S.Pd.I tidak 

mempunyai latar belakang pendidikan jurusan PJOK ataupun jurusan pendidikan 

guru madrasah ibtidaiyah, namun beliau mempunyai pengalaman serta juga wawasan 

serta ilmu-ilmu mengenai bagaimana cara menghadapi peserta ditingkat dasar di 

dalam kelas, dan terampil di dalam mengajar. 

b. Faktor Peserta didik 

Faktor peserta didik yaitu meliputi kesehatan jasmani dan psikologis. Proses 

belajar seseorang harus baik, jika kesehatan jasmaninya terganggu seperti kesehatan 

tubuhnya kurang baik dan kelainan pada tubuhnya yang dapat mempengaruhi belajar, 

dan juga dalam belajar harus mempersiapkan perhatian dan minat peserta didik untuk 

bisa mencerna pembelajaran dan juga memberikan respons. Sehingga saat peserta 
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didik sudah siap secara fisik serta non fisik tentu minat serta perhatian peserta didik 

akan terpusat terhadap pembelajaran itu dan diharapkan bisa memikat minat serta 

perhatian peserta didik. 

1) Minat Peserta Didik 

Berlandaskan pengamatan peneliti di lapangan dengan guru mata pelajaran 

PJOK dengan adanya permainan loncat katak menjadikan peserta didik tertarik di 

dalam proses pembelajaran, akibatnya sewaktu guru menjelaskan dan mempraktikkan 

tentang loncat katak peserta didik gampang menangkap pelajaran dengan baik. 

2) Perhatian Peserta Didik     

Berlandaskan pengamatan peneliti di lapangan ketika peserta didik mengikuti 

pembelajaran PJOK, mereka menyimak dengan baik yang dipresentasikan oleh guru  

mulai dari penyampaian materi serta juga pada saat guru mempraktikkan loncat 

katak, walaupun kadang-kadang ada peserta didik yang suka berbincang sewaktu 

guru menjelaskan, serta masih terdapat peserta didik yang asyik bergurau dengan 

temannya, namun saat guru memberi teguran mereka kembali menyimak.  

  c.  Faktor Alat dan Fasilitas 

 Alat serta fasilitas sangat erat sangkut pautnya dengan belajar peserta didik 

sebab alat yang digunakan oleh guru sewaktu mengajar juga digunakan oleh peserta 

didik untuk menerima materi yang diberikan. Berdasarkan pengamatan peneliti 
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dilapangan pada tanggal 25 November 2021 penerapan gerak dasar loncat melalui 

permainan loncat katak pada pembelajaran PJOK sudah menggunakan alat dan 

fasilitas dengan baik, guru dapat dengan baik memanfaatkan alat serta fasilitas yang 

tersedia ketika proses belajar  mengajar yang akhirnya berlangsung dengan baik serta 

menjadikan peserta didik semangat dalam permainan loncat katak. 

 

C.  Analisis Data 

Setelah sudah disajikan seluruh data yang didapatkan lewat hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi yang berhubungan dengan penerapan gerak dasar loncat 

melalui permaian loncat katak pada pembelajaran PJOK di kelas IV MI Mujahidin 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka tahap berikutnya ialah melaksanakan analisis 

pada seluruh data itu secara sederhana, yang kemudian pada akhirnya bisa memberi 

gambaran apa yang dikehendaki di dalam riset ini berlandaskan pokok-pokok 

masalah yang sudah diperoleh pada pembahasan awal. 

1. Penerapan Gerak Dasar Loncat Melalui Permainan Loncat Katak 

Pada Pembelajaran PJOK di Kelas IV MI Mujahidin Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran ialah desain mengenai apa yang hendak 

dilaksanakan di dalam kegiatan belajar mengajar yang kemudian melahirkan situasi 

yang bisa membawa peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan, disamping itu, 
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perencanaan sangatlah krusial guna melancarkan proses belajar mengajar, akibatnya 

proses pembelajaran menjadi terarah, dimana perencanaan itu mencakup perihal 

materi apa yang hendak diajarkannya dan bagaimana cara untuk mengajarkannya. 

Berdasarkan pandangan Hamzah B. Uno yang menyebutkan bahwasanya 

perencanaan ialah sebuah jalan yang bisa menjadikan aktivitas berjalan dengaan baik, 

diiringi dengan bermacam langkah yang antipasif untuk meminimalisir kesenjangan 

serta permasalahan- permasalahan yang akan dihadapi, akibatnya sebuah kegiatan 

bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2
 

Hal ini sudah dilaksanakan oleh guru PJOK, berlandaskan hasil dokumentasi 

serta pengamatan peneliti dilapangan,  guru terlebih dahulu menyusun persiapan 

pembelajaran yang akan dilakukan, misalnya menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Adapun pada penyusunan RPP ialah sebuah tahap awal yang 

krusial untuk dilaksanakan dengan tujuan guna mengatur fokus peserta didik yakni 

diharuskan melakukan pemasanan sebelum memulai permainan loncat katak. 

Hal ini untuk mempermudah guru dalam menerapkan permainan loncat katak, 

guru dapat membuat pedoman  yaitu mendeskripsikan dengan singkat isi materi yang 

hendak diajarkan, mengecek daya ingat peserta didik perihal materi  sebelumnya 

dengan cara menyampaikan kembali materi itu, mengaitkan materi yang 

                                                           
2
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.2 



16 

 

dipertanyakan sebelumnya dengan materi yang hendak disampaikan, juga materi 

yang telah disampaikan dihubungkan dengan materi untuk pertemuan berikutnya.
3
  

Berlandaskan teori di atas sinkron dengan hasil wawancara serta pengamatan 

peneliti di lapangan pada guru PJOK kelas IV MI Mujahidin, bahwasanya guru 

sebelum memasuki kelas menyiapkan materi serta memahami terlebih dahulu materi 

yang hendak disampaikan, akibatnya pada saat praktek permainan loncat katak dapat 

terlaksana dengan baik.  

b.  Pelaksanaan Penerapan Gerak Dasar Loncat Melalui Permainan   

Loncat Katak 

1).  Tahap Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan atau pembuka ialah aktivitas awal yang mesti dilalui 

guru serta peserta didik saat praktik pembelajaran. Kegiatan ini berfungsi guna 

melahirkan suasana awal kegiatan pembelajaran yang efisien, yang mana bisa 

memotivasi peserta didik agar menjalani proses belajar mengajar dengan baik.
4
 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ditemukan bahwasanya guru 

sudah melakukan aktivitas pendahuluan dengan baik, seperti guru membuka 

pembelajaran dengan mengucap salam, bertanya tentang kabar peserta didik, absensi, 

membaca do’a, menyampaikan tujuan pembelajaran serta guru meyiapkan fisik serta 

psikis peserta didik  sebelum memasuki materi berikutnya serta melakukan 

                                                           
3
 Setiadi Cahyono Putra dan Ahmad Mursyidun Nidhom, Perencanaan Pembelajaran, 

(Malang: Ahlimedia Press, 2021), h.23. 
4
 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008), 186. 
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pemanasan dengan lari-lari kecil mengelilingi lapangan, akan tetapi pada RPP tidak 

disebutkan menanyakan kabar dan juga resensi. 

2).  Kegiatan Inti  

Kegiatan inti ialah aktivitas praktik pembelajaran yang menitik beratkan pada 

proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik (Learning exprience). Adapun 

pengalaman belajar bisa terjadi lewat aktivitas tatap muka yakni interaksi langsung 

antar peserta didik serta guru ataupun peserta didik dengan teman sebaya.
5
 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa pada kegiatan inti 

penerapan gerak dasar loncat lewat permainan loncat yang dilaksanakan oleh guru 

PJOK MI Mujahidin sudah sinkron dengan RPP yakni  guru mengenalkan tentang 

permainaan loncat katak seperti menjelaskan bahwa permainan loncat katak tersebut 

gerakan dalam loncatan dengan kedua kaki dengan serentak sebab jenisnya 

mencontoh loncatan yang dilaksanakan oleh katak, selanjutnya guru memberi 

kesempatan pada peserta didik untuk melaksanakan gerakan loncat katak secara 

bergantian, kemudian guru memperbaiki kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

telah dipraktikkan oleh peserta didik supaya mereka bisa melaksanakan gerakan pada 

permainan loncat katak secara baik dan benar. 

  

                                                           
5
 Lukmanul Hakim, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2008), 186 
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a) Awalan 

Awalan ialah sebuah gerakan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan 

gerakan yang sesungguhnya guna memperoleh hasil loncatan sejauh mungkin di 

dalam melaksanakan loncatan ataupun tolakan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada gerakan teknik dasar 

loncat katak yaitu awalan semua peserta didik sudah bisa mempraktikkan karena 

gerakannya horizontal yaitu berdiri tegak maka itu sangat mudah gerakannya. 

b) Tumpuan 

Tumpuan ialah perubahan ataupun perpindahan gerakan dari horizontal 

menuju gerekan vertikel.  Tumpuan pada teknik dasar loncat katak yaitu sikap 

jongkuk seperti katak, badan dibungkukkan dan kedua tangan kedepan dan posisi 

kedua kaki dijinjit. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan  pada teknik dasar loncat katak 

yaitu tumpuan ada 4 peserta didik yaitu 3 orang laki-laki serta 1 orang  perempuan 

yang belum bisa melakukan gerakannya karena pada waktu melakukan tumpuan 

masih ada peserta didik yang posisi kedua kakinya tidak dijinjit sedangkan 

berdasarkan teori dan pada saat guru mempraktikkan posisi kedua kaki itu dijinjit. 
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c) Melayang di udara  

Sikap gerakan melayang diudara sangatlah erat sangkut pautnya dengan 

kekuatan tolakan, sebab saat pelompat terlepas dari papan tolakan maka badan si 

pelompat akan mendapatkan pengaruh dari sebuah kekuatan yakni gaya gravitasi, dan 

pada waktu melayang diudara kedua tangan tetap pada posisi kedepan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada teknik dasar loncat katak 

yaitu pada waktu melayang diudara ada 2 orang peserta didik yaitu 1 orang laki-laki 

serta 1 orang perempuan yang belum bisa melakukan gerakannya karena pada waktu 

melayang diudara posisi kedua tangannya tidak kedepan melainkan lurus kebawah. 

d) Sikap mendarat 

Mendarat ialah sebuah gerakan terakhir dari rangkaian gerakan loncat katak. 

Sikap mendarat dalam loncat katak ketika hendak mendarat kedua kaki dibawah 

kedepan lurus dengan kedua lutut dibengkokkan atau ditekuk, badan dibungkukkan 

kedepan dan posisi kedua tangan kedepan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan  pada teknik dasar loncat katak 

yaitu sikap mendarat ada 5 peserta didik yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan yang 

belum bisa melakukan gerakannya karena pada waktu mendarat masih ada posisi 

kedua tangan peserta didik yang kebelakang menyentuh tanah sedangkan berdasarkan 

teori dan pada saat guru mempraktikkan posisi kedua tangan itu harus lurus kedepan 

dan ada juga peserta didik pada waktu mendarat kedua lututnya tidak bengkokkan 
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atau ditekut tetapi kedua kakinya lurus kedepan sedangkan berdasarkan teori dan 

pada saat guru mempraktikkan pada waktu mendarat itu kedua lutut itu harus 

ditekukkan supaya gerakannya baik dan benar.  

3) Kegiatan penutup 

a)    Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan 

b) Guru memberikan hasil belajar peserta didik, dapat berupa dengan 

memberikan tes terlulis, lisan dan praktik  

c)  Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, bisa berupa kegiatan 

diluar kelas, dirumah ataupun tugas sebagai bagian remidi atau 

pengayaan. 

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya.
6
 

Berlandaskan pengamatan peneliti di lapangan, bahwasanya kegiatan penutup 

sudah berjalan sesuai dengan penjelasan di atas ketika kegiatan berlangsung, yaitu 

seperti guru beserta peserta didik membuat kesimpulan terkait materi yang telah 

dipelajari dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya, hanya saja pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru 

menyampaikan pesan pada peserta didik, membaca doa serta mengucap salam. 

                                                           
6
 Latifah Hanum, Perencanaan Pembelajaran,(Banda Aceh: Syiah Kuala University 

Press,2017), h. 108 
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c. Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran ialah aktivitas akhir di dalam pembelajaran yang 

bertujuan guna menakar keberhasilan proses serta hasil belajar peserta didik. Menurut 

hasil wawancara, bahwa guru PJOK senantiasa melakukan penialain di akhir 

pembelajaran, yang mana bentuk penilaian yang diterapkan ialah tes praktik, 

didukung dengan hasil observasi, dan guru melaksanakan penilaian di akhir 

pembelajaran dengan peserta didik mempraktikkan gerakan yang sudah dipelajari 

atau diajarkan oleh guru pada awal pembelajaran. Guru menilai satu persatu peserta 

didik pada saat mempraktikkan gerakan. Pada saat mempraktikkan gerakan beberapa 

peserta didik sudah bisa mempraktikkan dengan baik serta benar, dan terdapat juga 

sejumlah peserta didik yang belum mampu mempraktikkannya maka guru membantu 

memperbaiki gerakannya dengan baik dan benar, dan selain menilai gerakan guru 

juga menilai jauhnya loncatan pada teknik dasar loncat katak. 

2. Kendala-kendala Penerapan Gerak Dasar Loncat Melalui Permainan 

Loncat Katak Pada Pembelajaran PJOK di Kelas IV MI Mujahidin 

Kabupaten Hulu Sungai Utara 

a. Faktor Guru 

Seorang guru mesti mempunyai sejumlah keterampilan di dalam mengajar, 

yang mana salah satunya ialah aktivitas yang dilaksanakan oleh guru untuk 

menyiakan peserta didik secara fisik maupun nonfisik serta mesti menunjukkan 

pembuka yang baik terkait materi yang hendak diberikan kepada peserta didik agar 

mereka tergiring pada materi yang hendak disampaikan dan terdorong untuk 
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mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik.
7
 Oleh sebab itu, salah satu aktivitas 

yang terdapat dalam pelajaran ialah penerapan gerak dasar loncat melalui permainan 

loncat katak. 

 Guru ialah orang yang mempunyai peran vital serta bertanggung jawab atas 

proses pembelajaran dan kemajuan peserta didik di dalam ataupun diluar kelas. 

Dengan kata lain, guru ialah orang yang merancangkan, mengendalikan, 

menggerakkan, serta menjalankan aktivitas pembelajaran guna melimpahi 

pengetahuan pada peserta didik. 

Maka dari itu, guru mempunyai peranan yang sangat penting di dalam praktik 

pembelajaran, sehingga seorang guru mesti mempunyai kemampuan mengajar, 

pengalaman serta wawasan yang cukup mengenai peserta didik. Di sisi lain, latar 

belakang pendidikan dari masing-masing guru pun turut memperngaruhi aspek 

pencapaian di dalam tujuan pembelajaran, akibatnya guru yang baik ialah mereka 

yang mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang mendukung.  

Latar belakang pendidikan guru pun turut memengaruhi terkait hal 

melaksanakan mengembangkan pembelajaran, dengan kapasitas guru di dalam 

menerapkan pendekatan, strategi, metode serta keterampilan didalam mengajar.
8
 

Guru PJOK kelas IV ialah sekaligus wali kelas IV yang bernama Bapak Ahmad Yani, 

                                                           
7
 Fitri Siti Sundari dkk, “Keterampilan Dasar  Mengajar”, (Bogor: Program studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 2020), h.25 
8
 Widia cahya Rismawati, Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Terhadap Kompetensi 

Profesional Guru, dalam jurnal penelitian PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2017 
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S.Pd.I, seperti hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Yani, S.Pd.I perihal latar 

belakang pendidikan, beliau ialah tamatan STAI Rakha Amuntai Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, meskipun latar belakang beliau tidaklah sinkron dengan bidang yang 

diajarkannya namun tidak memengaruhi keterampilan beliau di dalam mangajarkan 

permainan loncat katak pada pembelajaran PJOK, disamping itu, pengalaman 

mengajar sorang guru juga termasuk faktor penunjang di dalam permainan loncat 

katak sebab lewat pengalamanlah guru bisa mengoreksi serta meningkatkan kualitas 

pengajaran terutama dalam hal permainan loncat katak. Seperti hasil wawancara 

bersama Bapak Ahmad Yani, S.Pd.I, sebagai guru PJOK kelas IV yang mana beliau 

sudah menjadi seorang guru selama 16 tahun, akibatnya Bapak Ahmad Yani sudah 

cukup berpengalaman didalam mengajar, terutama perihal permainan loncat katak, 

hal tersebut didukung dengan hasil observasi yang peneliti laksanakan, yang mana 

beliau memang sudah bagus perihal mengajarkan permainan loncat katak. 

Pengalaman mengajar juga termasuk faktor yang bisa memengaruhi 

penerapan gerak dasar loncat lewat permainan loncat katak. Adapun pengalaman 

teoritis tidaklah selalu menjanjikan kesuksesan seorang guru didalam mengajar, jika 

tanpa dikuatkan dengan pengalaman belajar.
9
 Pengalaman mengajar seorang guru 

juga termasuk faktor pendukung didalam penerapan gerak dasar loncat lewat 

permainan loncat katak, maka melalui pengalamanlah guru bisa mengoreksi serta 

                                                           
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,, 2002), h. 133 
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meningkatkan kualitas pengajaran terutama perihal mengajar penerapan gerak dasar 

loncat melalui permainan loncat katak pada pembelajaran PJOK, hal ini diperkuat 

dengan pengamatan peneliti di lapangan, bagaimana beliau memang sudah terampil 

dalam melakukan penerapan gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak 

sehingga peserta didik bersemangat dan tertarik dalam belajar permainan loncat katak 

pada pembelajaran PJOK.  

b. Faktor Peserta didik 

Faktor peserta didik yaitu terdapat pada kesehatan jasmani dan psikologinya 

harus baik, jika kesehatan jasmani dan psikologi terganggu akan sangat memberikan 

pengaruh pada proses belajar, dan juga didalam belajar harus mempersiapkan 

perhatian dan minat peserta didik. Adapun keadaan yang perlu untuk dipersiapkan 

terlebih dahulu salah satunya adalah kesiapan peserta didik, supaya mereka bisa 

menguasai pembelajaran dengan baik dan juga memberikan respons pada saat proses 

belajar mengajar. 

Guru tidak sebaiknya mengawali pembelajaran jika peserta didik belum siap 

untuk menerima materi baru, sehingga sebaiknya guru mesti menempatkan peserta 

didik pada kondisi siap, baik dari segi fisik ataupun psikis, ketika belajar akan 

berjalan dengan baik jika sejumlah kondisi yang dibutuhkan di dalam belajar sudah 

siap. Adapun usaha yang dilaksanakan guru supaya peserta didik siap serta fokus saat 

menerima materi berikutnya adalah melakukan pemanasan terbih dahulu, supaya 
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memudahkan peserta didik di dalam proses pembelajaran, melalui adanya pemanasan 

sebelum proses pembelajaran yaitu olahraga itu sangat besar manfaatnya bagi 

kesiapan peserta didik didalam proses pembelajaran. 

Berlandaskan pengamatan peneliti di lapangan, minat peserta didik dalam 

pembelajaran PJOK di MI Mujahidin melalui adanya penerapan gerak dasar loncat 

lewat permainan loncat katak dalam pembelajaran PJOK di kelas IV MI Mujahidin 

membuat peserta didik tertarik dan antusias terhadap permainan loncat katak tersebut 

sehingga selama olahraga berlangsung peserta didik mampu mempraktikkan dengan 

baik serta benar.  

c. Faktor Alat dan Fasilitas 

Alat ialah seluruh benda yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh peserta 

didik ataupun guru, sedangkan fasilitas ialah semua yang dibutuhkan didalam proses 

belajar mengajar baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak supaya pencapaian 

tujuan pendidikan bisa berjalan dengan lancar, teratur, efektif serta efisien.
10

 

Berlandaskan penyajian data sebelumnya alat dan fasilitas yang digunakan 

sudah lengkap karena pada saat praktek loncat katak hanya memerlukan alat seperti 

penggaris dan kapur tulis dan juga fasilitas yang digunakan seperti lapangan 

kondisinya baik hanya saja kalau hujan lapangan sedikit licin. Berdasarkan 

pengamatan peneliti di lapangan ketika penerapan gerak dasar loncat melalui 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media, 

2008. H. 274. 
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permainan loncat katak guru bisa menggunakan alat serta fasilitas dengan baik, 

sehingga ketika proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dan menjadikan 

peserta didik bersemangat dalam belajar permainan loncat katak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


