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1. Dekan FIK UN.Y bcserta stafnya.
2. Kepala Dinaaendidikan dan Pengajaran Kecamatan Mlati.
3. Guru-guru penjas se Kecamatan Mlati.

4. Teman sejawat dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
Laporan  ini  dibuat  sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban   kerja,   dan   semoga

beimanfaat bagi pihak-pihak terkait.
Yogyakarta, 30 Oktober 2005

DAFTAR ISI
Halaman

HALAMAN JUDUL  ………………………………………………………             i
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………            ii



KATA PENGANTAR ……………………………………………………           iii
DAFTAR ISI  …………………………………………………………….           iv
ABSTRAK ……………………………………………………………… . v .
BAB 1               PENDAHULUAN ……………………………………………        1

A. Analisis Situasi ...................................................     1
B. Identifikasi Masalah …………………………………….      2

C. Rumusan Masalah ……………………………..   2
D. Tujuan ……………………………………………….     2

E. Manfaat ……………………………………………………      2
F.   Ti njauan Pustaka ………………………………………………      3

BAB II METODE PENGABDIAN .............................................      5
A. Kerangka Pemecahan Masalah ....................................      5
B. Strategi Pelaksanaan …………………………………      5
C.    Bentuk Kegiatan …………………………………………….       6

            D.   Materi Kegiatan ....................................................................     6
BAB III           HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN ..................       7

A. Lokasi Pengabdian ...............................................     7
B. Lama Pelaksanaan ............... ..... ...........................     7
C. Realisasi dan Pihak Terkait ......................................      7
D. Khalayak Sasaran ...................... .............................       7

     E. Keterkaitan .......................................................     8
F. Faktor Penghambat ..............................................................       8
F. Faktor Pendukung ....................................................      8

BAB IV    KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................        9
DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................        9
LAMPIRAN ..............................................................................      10

PELATIHAN ATLETIK .DASAR BAGI GURU-GURU PENJAS
SEKOLAH DASAR SE KECAMATAN MLATI

                                                            Oleh:    .
Sriawan, dkk.

              ABSTRAK
Pelatihan  atletik  dasar  merupakan  salah  satu  upaya  untuk   me-nyebarluaskan   cam

mengajar atletik bagi para guru-guru penjas sekolah dasar yang selama ini sudah  merigajar  tetapi
dengan menggunakan cara pendekatan ke arah prestasi.  Sehingga  para  siswa  cenderung  kurang
tertarik dan materinya sangat terbatas, kegiatan ini juga merupakan salah satu usaha.  memperkaya
bahan pembelajaran yang disajikan  dalam  bentuk  modifikasi  yang  dimana  tampilannya  dalam
model yang bervariasi.

Para guru sekolah dasar sangat  perlu  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  mengajar
cabang  olahraga  atletik  dengan  bentuk  rnodifikasi  dengan   menggunakan   alatalat   sederhana
dimana alat tersebut dapat juga digunakan untuk cabang  olahraga  yang  lain,  bahkan  dapat  Pula
memanfaatkan benda-benda habis pakai atau merancang  sendiri  disesuaikan  dengan  kebutuhan.
Hal ini dapat dilakukan dan disosialisasikan dengan penyeleng.garaan pelatihan atletik dasar.

Pelatihan ini diikuti oleh  28  peserta  putra  dan  putri  yang  kcseluruhannya  adalah  guru
penjas sekolah dasar yang berada  di  wilayah  se-kecamatan  Miati.  Dari  ,jumlah  28  peserta  ini
sebenarnya masih belum sesuai dengan yang  diharapkan  yaitu  40  peserta,  ketidak  scsuaian  ini
disebabkan karena pada waktu yang sama ada kegiatan  lain  yaitu  mengikuti  penataran  dan  ada



yang persiapan menghadapi bulan ramadhan.
Kendala  yang  dihadapi  pada  waktu  pelaksanaan  adalah  banyak  para  siswa  SD   yang

melihat terlalu dekat sehingga muncul bahaya, di samping itu  penentuan  waktu  pelaksanan  juga
menjadi kendala.  Faktor  pendukungnya  adalah  para  peserta  sangat  antusias  dalam  mengikuti
pelatihan ini. Harapan  para  peserta  kectOi  ada  pelatihan  iuga  diberi  kenang-kenangan  model
modifikasi alat yang, digunakan.
Kata kunci: atletik dasar

BAB 1
•

PENDAHULUAN
•

A. Analisis Situasi.
Guru pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah orang yang bertanggung  jawab  terhadap

keberhasilan pertumblihan dan perkembangan anak ditinjau dari aspek pola  gerak  dasar.  Oleh
karena itu pengetahuan  maupun  keterampilan  dalam  mengajarkan  aspek-aspek  gerak  dasar
harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani di sekolah dasar.-

Dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan,  para  guru  pendidikan  jasmani   di   Kecamatan
Sleman sangat beragam, ada. yang lulusan SGO, D2  PGSD,  ada  yang  S-1  bahkan  ada  yang
sama  sekali  tidak  berlatar  belakang  olahraga.  Keragaman   latar   belakang   pendidikan   ini
mungkin sangat berpengaruh terhadap penguasaan konsep pembelajaran penjas di SD terutama
pembelajaran atletik.  Kemauan  guru  untuk  melakukan  belajar  mandiri  baik  lewat  internet,
buku, majalah atau media elektronik, juga akan berpengaruh terhadap daya inovasi guru  dalam
mengajar.

Di kecamatan Mlati, seorang guru penjas mengajar pada level kelas bawah (kelas 1-3)  dan
juga mengajar kelas atas (kelas IV-VI). Bahkan tidak sedikit seorang  guru  harus  mengajar  di
dua sekolah dasar yang berdekatan. Kondisi semacarn ini menuntut seorang, guru penja.s harus
rajin   membuat   program-program   pembelajaran   yang   sesuai   dengan    perumbuhan    dan
perkembangan  anak.  Minimnya  buku  ajar  yang  tersedia  di  sekolah  membuat  guru   harus
mencari  bahan-hahan  dari  sumber  lain  yang  ada.  Dengan  demikian  untuk   mem   perkaya
pengetahuan guru, maka kegiatan seperti inservis training,  seminar,  atau  pelatihan  hagi  guru
harus selal u diselenggarakan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat ditangkap dari latar belakang maupun analisis situasi adalah sebagai
berikut:

1. Apakah guru penjas SD di kota Yogyakarta memahami konsep pertumbuhan dan
perkembangan anak

2. Apakah guru penjas SD di kota Yogyakarta mempunyai kernampuan mengajar atau metatib.
atletik dasar dengan benar?

3. Apakah fasilitas Pendidikan -1-?srnani di seAnWi. clasar suda.h disiapkan sPsnai. dengan
kebutuhan anak?

C. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan digarap dalam pengabdian ini apakah pelatihan  atletik  dasar  bath

guru SD kota Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas mengajarnya?



D. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai melalui pelatihan atletik ini adalah

1. Untuk meningkatkan kemampuan guru penjas SD  di  kota  Yogyakarta  dalarn  pembelajaran
atau rnelatih Atletik dasar.

1. Meningkatkan layanan FIK UNY terhadap lembaga terkait.

E. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah:
1. Bagi FIK UNY kegiatan ini  untuk  membangun  kerjasama  antara  lembaga  pengabdi  dengan

lembaga tempat pengabdian, iehih lehih terhadap guru Penjaskes SD di kota Yogyakarta.
2. Bagi sasaran kegiatan ini dapat digunakan  sebagai  media  pertemuan  ilmiah,  yang  selanjutnya
dapat dilakukan dalam bentuk lain jika diperlukan.

F. Tinjauan Pustaka  .           .
Perkembangan prestasi  olahraga  merupakan  akumulasi  dari  kualitas  fisik,  tehnik,  taktik

dan kematangan psikis olahragawan yang disiapkan  secara  sistematis  melalui  proses  pembinaan
yang  benar.  Keberhasilan  pencapaian  prestasi  olahraga;  ditentukan  oleh   herhagai   factor   satu
diantaranya adalah penjenjangan latihan sesuai dengan tingkat usia  anak  Penjejangan  latihan  ada
empat taha.p berdasarka.n usia yakni- :  Learn  Basic  Skill,  Variety  of  Skill,  Specific  Training,
High Intensity Training. Tahap learn basic skill merupakan tahap dasar untuk membangun fondasi
keterampilan olahragawan, sehingga tahap ini peril’ mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
.           Implementasi learn basic skill yang rnernitild popnlasi  luas  adala.h  di  Sekolah  Dasar.  Siswa
Sekolah Dasar memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam  mengadaptasi  lingkungannya.  Namur’
demikian bukan berarti anak-anak tidak dapat diberikan latihan gerak atau olahraga. Masa  kanak-
kanak merupakan masa yang paling aktif secara fisik dalam pertunbuhan manusia. Mereka  sangat
unik karena setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan mengalami perubahan fisik  dan  mental
yang besar.

Konsep pembina.an pada level dasar yang pertama perlu dilakukan adalah membawa  anak
mau  melakukan  dan   mengialanainya   secara   terns   menerus   sesuai   dengan   program   yang
direncanakan. Untuk menjalankan program tersebut diperlukan  variasi  yang  menyenangkan  dan
membuat anak memhutuhkan sekah gus mencapai sasaran. Bagi anak bermain merupakan dunianva,
bermain adalah seluruh aktivitas anak tennasuk  bekerja,  kesenangannya,  dan  merupakan  media
mengenal alam lingkungannya. Bermain termasuk aktivitas jasmani tidak sekedar mengisi  waktu,
tetapi merupakan kebutuhan anak seperti  halnya  makan  maupun  perawatan.  Anak  memerlukan
variasi permainan untuk kesehatan fisik, mental maupun emosinya.  Beberapa  mated  yang  dapat
dipertimbangkan  sebagai  kurikulum  gerakan  dasar   olahraga   terutama   dalam   atletik   adalah
berbentuk berjalan. berlari, melompat, dan melempar:
Permasalahaanya adalah apakah guru Pendidikan Jasmani di sekolah dasar  telah  menjalankan  konsep
pembelajaran atau konep pembinaan yang henar. Belajar gerak  atletik  tidak.  sekedar  bagaimana
melatih berlari. lompat, atau melempar yang dikemas  dalam  bentuk  aktivitas  menggunakan  alai
yang sebenamya, tetapi pembelajaran  dalam  bentuk  games  jauh  akan  lebih  dapat  merangsang
kebutuhan gerak anak, karena disamping dapat melatih gerak dasar, juga dapat membawa anak  ke
situasi yang rnenyenangkan. Disisi lain  game  atletik  dapat  menggunakan  peralatan  yang  lebih
sederhana, tidak harus dengan peralatan standar kompetisi.

Pada  tahap  siswa  sekolah  dasar  hal  yang  paling  penting  dalam  menyajikan   aerakan-
gerakan dasar olahraga pada anak adalah menyesuaikan kemampuan anak dengan tehnik  gerakan,



perlatan dan aturan-aturan yang  diigunakan  serta  dengan  variasi  yana  menyenanglcan.  Tehnik
gerakan berarti bahwa anak tidak dituntut untuk melakukan gerakan tehnik  seperti  pada  olahraga
sesungguhnya, tetapi yang penting adalah pada aspek dasar biomekanik yang simple.
                        Dengan kesepahaman bahwa standar mutu pendidikan jasmani harus selalu
ditingkatkan, maka pelatihan atletik dasar bagi guru Pendidikan Jasrnani di Sekolah Dasar penting
untuk dilakukan, guna membenahi konsep pembelajaran atletik yang belum mencapai sasaran.

BAB II
METODE PENGABDIAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah
Atletik dasar menyuguhkan/memberikan  latihan-latihan  event  baru  dan  gerakangerakan

wajib yang beragam memerlukan  penguasaan  dalam  lingkup  suatu  tim/regu  pada  lokasi  yang
berbeda-beda di daiam lingkungan arena olahraga.  Lebih  lagi  kegiatan  ini  memungkinkan  bagi
suatu jumlah besar anak-anak untuk berpartisipasi di dalam wilayah  area  yang  dekat  dan  dalam
suatu periode waktu yang dapat diperhitungkan.

Dengan gerakan atletik dasar pada anak-anak meliputi lari, lari dayatahan, lompat,  lempar
dapat dilakukan  dan  dilatihkan  dalam  suasana  bermain.  Sementara  tuntutan  phisiknya  adalah
mudah dan memungkinkan bagi tiap individu anak untuk siap siaga berpartisipasi ikut serta.

Melalui pelatihan dasar atletik ini kiranya menjadi nyata, bahwa  segera  suatu  kebutuha.n
mendesak untuk disebarluaskan dan dikembangkan suatu macam program pembinaan  bagi  anak-
anak. Bentuk penyajiannya ditampilkan  dalam  formulasi  baru  yaitu  memodifikasi  atletik  yang
secara unik disesuaikan dengan perkembangan bagi anak-anak.

B. Strategi Pelaksanaan
Untuk  melaksanakan   pelatihan   atletik   dasar   bagi   guru-guru   penjas   tim   pengabdi

mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengaiaran Kota  Jogyakarta  Utara,
salah  satu  intinya  menawarkan  suatu  kegiatan.  Dari  basil  pertemuan  dengan   Kepala   Dinas
kemudian diadakan koordinasi dengan KKG Yogyakarta Utara. Kemudian dapat disepakati  untuk
diselenggarakan, berkaitan  dengan  tempat  penyelenggaraan  dan  akomodasi  dapat  diselesaikan
antara Kepala Dinas dengan KKG.



C. Bentuk Kegiatan
Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  program   pengabdian   masyarakat   ini   adalah

ceTamah   dan   pelatihan   atletik   dasar   dengan   kegiatan    ceramah,    praktek    dan    praktek
melatih/mengajar

D. Materi Kegiatan
Materi yang disajian dalam pelatihan ini adalah:
1. Teori pertumbuhan.dan perkembangan anak
2. Teori Pembelajaran atletik di SD    •
3. Penyusunan program pembelajaran/latihan
4. Praktek pelatihan
5 . Praktek mengajar atletik
6. Diskusi

E. Evaluasi
Untuk mengadakan  evaluasi  pada  pengabdian  masyarakat,  indikator  yang  diperhatikan

adalah tingginya perhatian dan keaktifannya selama maupun adanya interaksi  langsung  demikian
pula mengikutinya secara bersungguh-sungguh selama berlangsungnya pelatihan.

BAB III
BASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi Pengabdian
Pengabdian pada  masyarakat  dilaksanakan  di  wilayah  kota.  Yogyakarta  Utara  dengan

meneinpati lokasi  untuk  ceramah  di  lantai  dua  Sekolah  Dasar  Negeri  Ungaran  II  dan  untuk
kegiatan praktik di halaman sekolah SD Ungaran II.

Lama Pelaksanaan
Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan selarna  dua  had  yaitu  hari  Senin  dan  Selasa

tanggal 11 dan 12 Oktober tahun 2004, mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Realisasi dan Pihak terkait
Realisasi  program  pengadian  pada  masyarakat  dapat  dilihat  dari  jumlah  peserta  yang

mengikuti pelatihan sebanyak 27 guru dalam sate wilayah KKG. Tim pengabdi mengamati  secara



langsung pada peserta pelatihan bahwa Para peserta merasa meridapat pengalaman  baru  terutama
untuk cabang olahraga atletik,  disamping  itu  juga  akan  menambah  variasi  barn  dalam  rangka
tugas mengajar sebagai guru penjas.

Pihak yang terkait  secara  langsung  terhadap  program  pengabdian  masyarakat  ini  ialah
Dinas  Pendidikan  dan.  Pengajaran  kota  Yogyakarta  Utara  khususnya   dan   umumnya   Dinas
Pendidikan dan Pengajaran Daerah istimewa Yogyakarta.
Khalayak Sasaran
Kelomok  sasaran  dalam  pelatihan  ini  adalah  guru-guru   Penjaskes   Sekolah   Dasar   se   kota
Yogyakarta Utara baik negeri maupun swasta.

Keterkaitan
Program pengabdian pada masyarakat yaitu ceramah dan latihan  atletik  dasar  bagi  guru-

guru penjas sekolah dasar kota Yogyakarta Utara, merupakan salah satu perwujudan dari  program
pengabdian masyarakat dosen-dosen pengampu mata kuliah  atletik  Fakultas  Ilmu  Keolahragaari
Universitas Negeri Yogyakarta: Program pengabdian ini juga merupakan  salah  satu  upaya  ke:ja
sama  antara  Universitas  Negeri  Yogyakarta  dengan  Dinas  Pendidikan  dan   Pengajaran   kota
Yogyakarta.

Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah  penentuan  waktu

pelaksanaan  antara  tim  pengabdi  dengan  dinas  maupun  KKG  sehingga   ada   kegiatan   yang
pelaksanaannya bersamaan.

G. Faktor Pendukung
Para peserta urnumnya sangat merespon baik dari materi penyajian  baik  mengenai  dalam

bentuk  ceramah  lebih-lebih  kegiatan  praktik  di  lapangan,  demikian  pula  setelah   mengetahui
beberapa alat modifikasi hasil rekayasa mereka ingin menirunya.

BAB IV
KES1MPULAN DAN SARAN

.           _
Berdasarkan uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengabdian  pada



masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Minat dan  keikutsertaan  para  peserta  yaitu  guru-guru
penjas untuk mengetahui dan menambah  ilmu  cukup  tinggi,  lebih  menguntungkan  lagi  bahwa
keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan  dapat  dipakai  sebagai  tambahan  bekal
dalarn mengajar di sckolah masing-masing.
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