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A. Analisis Situasi

Sebagai persiapan menghadapi Porseni Guru Taman Kanak-Kanak (TK)

tingkat nasional, maka di tingkat Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta yang

dikoordinir oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Pendidikan Guru Republik

Indonesia (IGTKI-PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk

mengadakan seleksi di tingkat Propinsi. Kegiatan Porseni untuk guru-guru Taman

Kanak-Kanak ini waib diikuti oleh semua Kabupaten yang ada di Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Jenis kegiatan yang dilombakan adalah: senam si buyung,

gerak dan lagu, permainan anak-anak, serta mewarnai gambar.

Porseni Guru Taman Kanak-Kanak tahun 2013 di Daerah Istimewa

Yogyakarta diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Bugisan

Yogyakarta, karena sekolah tersebut sarana maupun prasarananya memadahi untuk

penyelenggaraan Porseni Guru Taman Kanak-Kanak se Propinsi. Masing-masing

Kabupaten dan Kota diwajibkan mengirimkan atlit atau peserta semua cabang atau

jenis permainan maupun perlombaan yang ditandingkan, kemudian akan diambil

masing-masing  jenis atau cabang yang menjadi juara satu untuk nantinya akan

dikirimkan ke tingkat nasional mewakili Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Panitia Porseni guru Taman Kanak-Kanak bekerja sama dengan Universitas

Negeri Yogyakarta yang diminta sebagai yuri perlombaan. Peran pengabdi dalam

porseni ini adalah sebagai yuri senam fantasi menurut cerita karena dalam hal ini

pengabdi memang sebagai pengajar dasar gerak senam yang diantaranya adalah

materi senam fantasi atau dikenal dengan senam si buyung.

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi guru-guru Taman Kanak-Kanak

dalam mengembangkan keterampilan untuk berkreasi dan berinovasi dalam mencipta
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permainan anak-anak yang diharapkan dapat diimplementasikan kedalam

pembelajaran di sekolah Taman Kanak-Kanak.

B. Tujuan Pengabdian

Dalam seleksi Porseni Guru Taman Kanak-Kanak tingkat Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2013 ini, pengabdi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Pengabdi: Dapat menambah pengalaman atau wawasan pengabdi sebagai

yuri serta menjalin hubungan silaturahmi dengan IGTKI-PGRI Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Bagi Lembaga: Dapat membawa nama lembaga yaitu Universitas Negeri

Yogyakarta serta kerja sama dan hubungan yang baik dengan IGTKI-PGRI

Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Peserta Guru-Guru Taman Kanak-Kanak: Dapat memberikan pengalaman

bertanding dan berlomba, dan juga sebagai ajang pengujian kreativitas dan

inovasi.

C. Khalayak Sasaran

Kegiatan ini sasarannya adalah semua guru Taman Kanak-Kanak seluruh

Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Guru-Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru-

Guru swasta,serta Guru-Guru honorer. Peserta atau atlit yang terpilih untuk mewakili

daerah atau kabupaten dalam even tersebut meliputi lima kabupaten kota yang terdiri

dari: Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

Masing-masing Kabupaten dan Kota mengirimkan satu regu untuk setiap

permainan yaitu: Senam fantasi menurut cerita, gerak dan lagu, serta permainan
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tradisional. Sebelum maju ke tingkat Provinsi, mereka diseleksi dulu di Kabupaten

dan Kota, sehingga peserta adalah yang terbaik di daerahnya masing-masing.

D. Peserta Kejuaraan

Satu minggu sebelum diselenggarakannya pertandingan/perlombaan, semua yuri

beserta panitia mengadakan pertemuan guna membahas pelaksanaan

pertandingan/perlombaan, serta dilaksanakannya technical meeting. Pertemuan

dengan yuri membahas instrumen penilaian masing-masing kegiatan/cabang serta

segala sesuatu yang berhubungan dengan peryurian, sedangkan pertemuan technical

meeting membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan

pertandingan/perlombaan. Dari technical meeting disepakati bahwa masing-masing

permainan/perlombaan setiap regunya terdiri dari delapan sampai sepuluh orang.

Untuk kelompok senam fantasi menurut cerita, pesertanya ada lima regu yaitu:

1. Kabupaten Kulonprogo, satu regu terdiri dari delapan orang, judul ceritanya

adalah “Pak Tono Mencari Kayu Bakar”

2. Kabupaten Gunungkidul, satu regu terdiri dari delapan orang, judul ceritanya

adalah “Basmir Si Nelayan”

3. Kota Yogyakarta, satu regu terdiri dari delapan orang, judul ceritanya adalah

“Marta Petani Kecil Yang Ulet”

4. Kabupaten Bantul, satu regu terdiri dari delapan orang, judul ceritanya “Tono

Membantu Ayah”

5. Kabupaten Sleman, satu regu terdiri dari delapan orang, judul ceritanya adalah

“Pak Tani Pergi Ke Sawah”

Sehingga jumlah peserta untuk kejuaraan senam fantasi menurut cerita adalah 40

orang.
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E. Jadwal Pertandingan/Perlombaan

Pertandingan/perlombaan dilaksanakan dalam satu hari yaitu:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juli 2013

Jam : 08.30 s/d 13.00 WIB.

Tempat : SMKI I Bugisan Yogyakarta

Urutan peserta yang tampil adalah:

1. Kulonprogo

2. Gunungkidul

3. Kota Yogyakarta

4. Bantul

5. Sleman

F. Hasil Kejuaraan

Berdasarkan hasil dari tiga yuri untuk perlombaan senam fantasi menurut

cerita, setelah nilai digabung, maka yang mendapatkan nilai terbanyak secara

aberurutan adalah:

1. Kota Yogyakarta, dengan nilai : 148

2. Kabupaten Bantul, dengan nilai : 136

3. Kabupaten Sleman, dengan nilai : 125

4. Kabupaten Kulonprogo, dengan nilai : 122

5. Kabupaten Gunungkidul, dengan nilai : 120

Dengan demikian maka untuk Juara I diraih Kota Yogyakarta, Juara II diraih

Kabupaten Bantul, dan Juara III diraih Kabupaten Sleman. Sehingga Kota
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Yogyakartanberhak untuk maju ke tingkat Nasional untuk perlombaan senam fantasi

menurut cerita.

G. Kesimpulan

Kesimpulan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk kegiatan

seperti ini sangat diperlukan bagi pengembangan kreativitas dan inovasi bagi guru-

guru Taman Kanak-Kanak agar dapat diimplementasikan kedalam pembelajaran,

sehingga tujuan penlaksanaan pendidikan di Taman Kanak-Kanak dapat tercapai

dengan baik. Selain itu juga sebagai ajang bagi guru Taman Kanak-Kanak untuk

berkompetisi dengan guru-guru yang lain supaya mereka selalu mengembangkan

kreativitas dan inovasinya.


