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A. Analisis Situasi 

Kegiatan workshop massage merupakan salah satu mareti 

perekuliahan yang diberikan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan 

Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan agar mahasiswa 

dapat mengetahui dan melakukan penanganan terhadap cedera olahraga 

dengan menggunakan terapi masase. 

Pelatihan yang diselenggarakan di kantor internasional Universitas 

Negeri Yogyakarta pasa bulan September 2011 sampai dengan Januari 

2012. Peranan pengabdi dalam pelatihan ini sebagai narasumber atau 

instruktur penanganan cedera olahraga dengan terapi masase. Terapi 

masase yang digunakan merupakan terapi masase untuk penanggulangan 

cedera ringan yang dibuat oleh pengabdi dengan sasaran penanganan yaitu 

pengembalian posisi sendi yang mengalami pergeseran atau tidak pada 

tempatnya akibat aktivitas sehari hari. 

B. Tujuan Pengabdian 

Pengajaran bahasa indonesia bagi penutur asing khususnya di bidang 

masase yang diselenggarakan oleh di kantor internasional Universitas 

Negeri Yogyakarta memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Bagi pengabdi yaitu menambah pengalaman pengabdi sebagai 

narasumber dan memberikan wawasan keilmuan tentang penanganan 

cedera olahraga bagi mahasiswa yang penting mendapatkan keilmuan 

tersebut. 



2. Bagi lembaga yaitu kantor internasional UNY dapat melanjutkan 

pelatihan setiap tahun sebagai salah satu mata kuliah pendukung. 

3. Bagi mahasiswa mendapat ilmu penanganan cedera ringan sebagai 

tindakan rehabilitasi ketika menemukan cedera di lapangan untuk 

segera mendapatkan pertolongan pertama. 

C. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dalam Pengajaran ini adalah bagi mahasiswa untuk 

memiliki pengetahuan baik teori dan praktek terapi masase untuk 

menangani cedera ringan.  

D. Peserta Kegiatan 

Peserta yang mengikuti kegiatan merupakan mahasiswa kelas 

internasional Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari Thailand, Jerman, 

China, Korea dan Amerika yamg tergabung dalam satu kelas yang 

berjumlah 30 orang. 

E. Jadwal Kegiatan 

Pengajaran ini dilaksanakan pada bulan September 2011 sampai 

dengan Januari 2012 di kantor internasional Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

F. Hasil Kegiatan 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan maka didapatkan hasil 

bahwa mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan baik secara teori 

maupun praktek terapi masase, terapi masase yang digunakan ialah terapi 

masase cedera olahraga untuk menangani cedera ringan. 



G. Kesimpulan  

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu narasumber atau 

pengabdi memberikan pengetahuan tentang terapi masase penanganan 

cedera olahraga baik secara teori maupun praktek agar dapat diterapkan 

oleh mahasiswa sebagai salah upaya peningkatan prestasi. 


