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A. Analisis Situasi

Banyak model-model pembelajaran yang dipergunakan dalam aktivitas belajar

mengajar dari satuan pendidikan yang paling bawah yaitu sekolah dasar sampai pada

satuan pendidikan yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi. Salahsatu model

pembelajaran yang saat ini sedang dikembangkan yaitu Teaching Games For

Understanding (TGFU). Untuk menyamakan persepsi dan untuk memperdalam

tentang pembelajaran TGFU, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Yogyakarta (UNY) khususnya jurusan Pendidikan Olahraga (POR)

menyelenggarakan workshop tentang TGFU. Tujuannya adalah agar supaya semua

dosen Pendidikan Olahraga FIK UNY yang terdiri dari Program Studi Pendidikan

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) serta Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Penjas memiliki persepsi yang sama serta wawasan yang benar dan baik tentang

pembelajaran TGFU, sehingga implementasinya dalam pembelajaran untuk semua

dosen dapat sama.

Keikut sertaan dalam kegiatan workshop ini diwajibkan bagi semua dosen

Pendidikan Olahraga. Sebagai pembicara dalam workshop adalah dosen ahli dari FIK

sendiri yang ditunjuk oleh Fakultas. Diharapkan setelah selesai workshop akan

menghasilkan persepsi dan wawasan yang benar dari semua dosen POR seta dapat

diimplementasikan dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. TGFU

merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan sosialisasi dan pembudayaan

nilai-nilai, prinsip-prinsip permainan (games) melalui pemahaman dan penghargaan

peraturan permainan, serta memahami strategi, taktik dan peraturan yang membentuk

permainan menjadi lebih berkualitas serta nilai-nilainya.

Peran pengabdi dalam kegiatan ini adalah sebagai seksi persidangan dalam

kepanitian workshop. Kegiatan workshop dilaksanakan dalam satu hari yaitu hari
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Sabtu, tanggal 05 September 2009 dan dibuka oleh Dekan FIK UNY. Untuk biaya

yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU

Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009.

B. Tujuan Pengabdian

Kegiatan workshop model pembelajaran TGFU D2 PGSD Penjas  Universitas

Negeri Yogyakarta Tahun 2009 ini bertujuan:

1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman dan wawasan pengabdi untuk menjadi

panitia workshop.

2. Bagi Lembaga: Sebagai ajang bagi para dosen Pendidikan Olahraga dalam

mengembangkan keprofesionalannya khususnya dalam hal pemahaman tentang

pembelajaran dengan model TGFU.

3. Bagi Peserta: Menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan ide-ide

pemikiran sehubungan dengan pembelajaran dengan model TGFU, sehingga

semua dosen POR memiliki pemahaman yang sama tentang TGFU.

C. Khalayak Sasaran

Sasaran dalam pengabdian ini adalah semua dosen Jurusan Pendidikan

Olahraga Fakultas Ilmu keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan harapan

semua dosen memiliki pemahaman yang sama terhadap model pembelajaran penjas

dengan TGFU. Keuntungan metode pendekatan TGFU untuk membelajarkan penjas

adalah:

1. Membudayakan siswa untuk selalu bertingkah laku normatif dan memiliki rasa

tanggung jawab terhadap tugasnya.
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2. Membudayakan siswa untuk dapat menerima perbedaan di antara anggota dan

menghargai kelompoknya maupun kelompok lain

3. Mengajarkan kepada siswa bahwa aktivitas jasmani termasuk permainan (games),

menyediakan kesempatan untuk mendapatkan kesenangan, tantangan, ekspresi

pribadi, dan interaksi sosial.

4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep permainan

(gaames) termasuk nilai-nilai strategi dan taktik, peraturan permainan, serta

prinsip dan makna permainan itu sendiri.

5. Menjadikan siswa lebih kreatif.

6. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah.

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman dan kerjasama

kelompok.

D. Peserta Workshop

Peserta dalam pengabdian ini adalah semua dosen Jurusan Pendidikan

Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta yang berjumlah

keseluruhan adalah 48 peserta, yang terdiri dari dosen Prodi  Pendidikan Jasmani

Kesehatan dan Rekreasi sebanyak 39 dosen, serta dosen Prodi PGSD Penjas sebanyak

9 orang.

E. Jadwal Kegiatan Workshop

Workshop ini dilaksanakan dalam satu hari, yaitu:

Hari : Sabtu

Tanggal : 05 September 2009

Tempat : Ruang Pertemuan Utama Lantai 3 FIK UNY.



5

Susunan Acara: Jam 07.30 – 08.00 WIB Presensi peserta

Jam 08.00 – 08.30 WIB Sambutan dan pengarahan dari Dekan

Jam 08.30 – 09.00 WIB Sambutan Ketua Jurusan POR

Jam 09.00 – 09.45 Istirahat

Jam 09.45 – 10.45 Pemaparan Materi

Jam 10.45 – 11.45 Diskusi kelompok

Jam 11.45 – 12.00 Penutupan

F. Hasil Workshop

Kegiatan workshop ini menghasilkan tambahan pengetahuan dan pengalaman

bagi dosen Pendidikan Olahraga, serta persepsi atau pandangan yang sama terhadap

pembelajaran dengan model pendekatan TGFU. Selain itu peserta diajibkan membuat

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk materi keterampilan. Kegiatan

workshop semacam ini disepakati oleh Fakultas, Jurusan, Prodi, serta didukung oleh

semua dosen agar lebih sering dilakukan mengingat hasilnya dapat segera

diimplementasikan dalam pembelajaran.

G. Kesimpulan

Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah terbukanya wawasan bagi para

dosen bahwa suatu permasalahan itu akan lebih baik dipecahkan atau didiskusikan

bersama dengan prodi dan jurusan sehingga yang kurang dapat ditambah sedangkan

yang berlebih dapat dikurangi sehingga dalam melaksanakan pembelajaran dapat

memilih pendekatan apa yang sesuai dipergunakan untuk memberikan suatu materi

tertentu. Workshop perlu diselenggarakan secara rutin dengan topik atau

permasalahan yang berbeda.
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