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Pelatihan Pembelajaran Aktivitas Luar Kelas bagi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar

Oleh: F. Suharjana, dkk

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pelatihan Pembelajaran Aktivitas
Luar Kelas bagi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ini bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan pembelajaran guru. Kemampuan
mengembangkan pembelajaran diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah
pembelajaran aktivitas luar kelas.

Khalayak sasaran dalam kegiatan PkM ini adalah guru-guru pendidikan jasmani SD di
kec. Tempel Kab. Sleman Yogyakarta yang berjumlah 25 orang. Pelatihan Pembelajaran
Aktivitas Luar Kelas bagi Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dilakukan dengan metode
ceramah, demonstrasi dan latihan yang disertai tanya jawab. Metode ceramah digunakan
untuk menjelaskan konsep pengantar, serta teori media pembelajaran.

Metode demonstrasi dipakai untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap
pembelajaran aktivitas luar kelas, sedangkan metode latihan untuk mempraktikkan
pembuatan media yang memenuhi. Sementara metode tanya jawab untuk memberi
kesempatan para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala dalam pengembangan
pembelajaran. Adapun kendala yang dihadapi adalah para guru belum memiliki pengetahuan
dan pemahanan awal tentang pembelajaran aktivitas luar kelas dan keterbatasan waktu untuk
pelatihan.

Kata kunci: Pembelajaran, Aktivitas Luar Kelas, Guru Pendidikan Jasmani
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Implementasi aktivitas luar kelas diberbagai satuan pendidikan masih sangat

minim, bahkan kalau boleh dikatakan tidak pernah dilaksanakan. Aktivitas luar kelas

dapat dijadikan sebagai alternatif baru dalam meningkatkan pengetahuan dalam

pencapaian kualitas manusia. Alam sebagai media pendidkan adalah suatu sarana

efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan pola pikir serta sikap

mental positif seseorang. Pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran

ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan

melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku

siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian,

tanggungjawab dan aksi atau tingkah laku.

Siswa mengalami kejenuhan yang ditimbulkan karena selama ini proses

pembelajaran selalu di lakukan di dalam kelas, merupakan latar belakang munculnya

konsep belajar di luar kelas. Pendidikan yang selalu dilakukan di kelas selama ini

sangat berpotensi menimbulkan kebosanan bagi siswanya, sehingga pengembangan

dari aktivitas luar kelas sangatlah perlu dilakukan. Aktivitas luar kelas bisa dijadikan

sarana alternatif dalam peningkatan kualitas manusia yaitu melalui alam. Konsep

belajar dari alam adalah mengamati fenomena secara nyata dari lingkungan dan

memanfaatkan apa yang tersedia di alam sebagai sumber belajar. Permasalahan yang

mendasar pembelajaran terhadap implementasi pembelajaran aktivitas luar kelas

adalah minimnya kemauan untuk memberi alokasi waktu pembelajaran Aktivitas luar

kelas. Sesuai dengan  salah satu tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni
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pengabdian  kepada masyarakat, maka Universitas Negeri Yogyakarta sebagai  salah

satu  lembaga  pendidikan tinggi  mempunyai  tanggung  jawab  dalam upaya

pengembangan  kemampuan masyarakat. Salah satu peran Lembaga Pendidikan

dalam  rangka pengabdian  tersebut dengan menyampaikan  suatu pengetahuan dan

pemahaman Aktivitas luar kelas pada guru pendidikan jasmani SD di Kecamatan

Tempel Kabupaten Sleman.

B. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PkM yang berupa pelatihan Pembelajaran Aktivitas luar

kelas bertujuan:

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyiapkan dan melaksanakan

pembelajaran Aktivitas luar kelas

2. Membantu guru meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

3. Membantu guru meningkatkan pemberdayaan kompetensi mereka sebagai problem

solver di sekolah.

C. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan

pembelajaran aktivitas luar kelas.

2. Meningkatnya kompetensi guru dalam menyiapkan dan melaksanakan

pembelajaran aktivitas luar kelas secara keseluruhan

3. Tersusunnya rencana pembelajaran aktivitas luar kelas dengan sasaran

pengembangan kecakapan yang dapat dilakukan guru di masa mendatang setelah

diadakannya pelatihan.

D. Kerangka Pemecahan Masalah
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Program kegiatan PkM ini adalah program pendampingan yang berupa

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan Jasmani SD di Kecamatan

Tempel Kabupaten Sleman dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran

aktivitas luar kelas dengan sasaran pengembangan kecakapan hidup.

E. Khalayak Sasaran

Dengan diselenggarakannya kegiatan PkM ini, tim PkM berharap dapat lebih

secara aktif membantu meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani SD di

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pembelajaran aktivitas

luar kelas sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas proses pembelajaran di

sekolah, kualitas kompetensi guru, dan kualitas kompetensi lulusan seperti yang telah

ditentukan dalam Kurikulum di masing-masing Tingkat Satuan Pendidikan. Khalayak

sasaran adalah guru pendidikan jasmani SD di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman

yang berjumlah 25 orang guru pendidikan jasmani SD.

Landasan Teori

1.  Hakikat Pendidikan

Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dari perwujudan pembentukan diri

secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan

semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai

makhluk Tuhan, di mana dalam pendidikan terkandung pembinaan kepribadian,

pengembangan kemampuan/potensi serta peningkatan pengetahuan (Soemitro, 2003:

18). Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar, sengaja dan bertanggung jawab yang

dilakukan  pendidik terhadap peserta didik ke taraf yang lebih maju. Pendidikan

sebagai suatu produk meliputi semua perubahan yang berlangsung sebagai hasil

partisipasi individu-individu sebagai hasil dari pengalaman belajar.
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George F Kneller dalam Soemitro (2003: 16) menyatakan bahwa pendidikan

dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis. Dalam arti luas pendidikan

menunjuk pada suatu pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan

dengan pertumbuhan atau perkembangnan jiwa (mind), watak (character) atau

kemampuan fisik (physical ability) individu. Dalam arti teknis pendidikan adalah

proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan sengaja

mentransformasikan warisan budayanya yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan

keterampilan dari generasi ke generasi.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah

proses sepanjang hayat sebagai perwujudan diri secara utuh dalam arti pengembangan

jiwa, watak dan kemampuan fisik melalui pengalaman yang diusahakan secara sadar

dan sengaja sebagai transformasi warisan budaya yaitu pengetahuan, nilai dan

keterampilan antar generasi. Di dalam pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan

kepribadian), pengembangan (pengembangan kemampuan atau profesi yang perlu

dikembangkan), peningkatan (misalnya dari tidak tahu menjadi tahu mengenai

sesuatu) serta tujuan ke arah mana peserta didik akan diharapkan dapat

mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin.

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya keluarga, masyarakat, dan

pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup warga masyarakat beserta generasi

penerusnya agar berdaya secara bermakna dan mampu mengantisipasi hari depan

mereka yang senantiasa berubah dan harus terjalin dalam kaitan konteks budaya,

bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Dalam hal ini pendidikan perlu

membekali ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian yang dilandasi oleh nilai-nilai

dan norma keagamaan serta pandangan hidup bangsa dan negaranya, dan yang paling

penting adalah pendidikan harus bisa memberikan bekal berupa keterampilan atau
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kecakapan pada peserta didik untuk dapat hidup dan memecahkan persoalan

kehidupan.

2. Aktivitas luar kelas

Aktivitas luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi

dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa

aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap

lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggungjawab

dan aksi atau tingkah laku. Aktivitas luar kelas dapat berupa permainan, cerita,

olahraga, eksperimen, perlombaan, mengenal kasus-kasus lingkungan di sekitarnya

dan diskusi penggalian solusi, aksi lingkungan, dan jelajah lingkungan

Aktivitas luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar

kelas yang melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa untuk

mengikuti tantangan petualangan yang menjadi dasar dari aktivitas luar kelas seperti

hiking, mendaki gunung, camping dll. Pendidikan luar kelas mengandung filosofi,

teori dan praktis dari pengalaman dan pendidikan lingkungan. Pendekatan Outdoor

learning menggunakan setting alam terbuka sebagai sarana. Proses pembelajaran

menggunakan alam sebagai media dipandang sangat efektif dalam knowledge

management dimana setiap orang akan dapat merasakan, melihat langsung bahkan

dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman

di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dikembangkan berdasarkan kemampuan yang

dimiliki. Pendekatan ini mengasah aktivitas fisik dan sosial anak dimana anak akan

lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan

kerjasama antar teman dan kemampuan berkreasi.
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Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi masalah diantaranya:

1. Perlunya pemahaman terhadap konsep aktivitas luar kelas

2. Implementasi pembelajaran aktivitas luar kelas masih minim

3. Aktivitas luar kelas dianggap bukan materi pendidikan jasmani

4. Kecakapan hidup dianggap tidak ada penting untuk diajarkan

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana

penerapan pelatihan pembelajaran melalui aktivitas luar kelas.
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BAB II
METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah di atas melalui tahapan

sebagai berikut :

1. Analisis situasi dan studi kelayakan yang terkait dengan permasalahan

2. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada.

3. Perencanaan program dengan mempertimbangkan aspek sarana dan prasarana.

4. Pelaksanaan program kegiatan

5. Evaluasi program

F. Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejak tahap persiapan yaitu pemilihan khalayak sasaran

serta materi pelatihan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil akhir.

G. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Pembelajaran Aktivitas luar kelas dimulai dari tahap

persiapan meliputi analisis situasi, permasalahan kemudian pelaksanaan,pelaporan

dan publikasi. Pelaksanaan pelatihan direncanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2014 di

UPT Dinas Pendidikan Kec. Tempel Kab. Sleman.

No.
Kegiatan

Bulan
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Apr.-
Agst

Sept. Okt Nov.

1 Persiapan: pembuatan
proposal dan seminar.

 

2 Pelaksanaan: Pengumpulan
data dan analisis data.



3 Pelaporan: Seminar hasil
penelitian dan revisi laporan
PkM.



4 Publikasi: Penulisan
laporan/artikel PkM.
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PkM

Pelaksanaan Kegiatan PkM  Program  pelatihan ini  dilaksanakan  di SD

Negeri Salamrejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Kegiatan yang

dilaksanakan ada beberapa sesi yang meliputi:

1) Upacara Pembukaan, dilaksanakan pada pukul 09.00 setelah peserta

melakukan registrasi

2) Sambutan Ketua Tim Pengabdi

3) Sambutan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tempel Kab. Sleman

4) Penyampaian materi pelatihan (teori)

5) Kegiatan praktek

6) Diskusi kelompok

7) Presentasi kelompok

Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  sesi penyampaian materi  yang

disampaikan  disesuaikan dengan  tujuan dan sasarannya, yaitu berupa

pengertian Kecakapan Hidup, arti penting kecakapan hidup, peran Aktivitas

Luar Kelas dalam mengembangkan kecakapan hidup, serta teknik/cara
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menyajikan pembelajaran kecakapan hidup dalam bingkai pembelajaran

aktivitas luar kelas.

Dalam kegiatan pelatihan ini meliputi: teori dan teknik, demonstrasi,

pemberian tugas, dan evaluasi. Mengingat  kebutuhan  dan  kondisi  yang

ada, maka  dalam  pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup melalui

pembelajaran aktivitas luar kelas  ini  lebih  ditekankan  pada  penerapan

kecakapan hidup dalam kehidupan, kemudian mengaitkan pembentukan

kecakapan hidup bagi siswa SD di Kec. Tempel.  Pada  awal  pertemuan,

peserta  diberikan  pengetahuan  tentang  aktivitas luar kelas, meliputi

materi, alat yang bisa digunakan dalam pembelajaran, cara  penggunaan, dan

pengelolaan kelas baik  untuk  siswa SD kelas bawah maupun atas.

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini awalnya ditarget 25

orang guru penjas. Namun, pada pelaksanaannya guru penjas yang hadir

berjumlah sekitar 39 orang, yang terdiri guru penjas SD baik SD Negeri

maupun swasta berjumlah 20 dan 19 orang siswa. Adapun pelaksanaan

secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Sabtu, 4
Okt. 2014

Acara Materi Pemateri

08.30-09.00 Registrasi Panitia
09.00-09.30 Upacara pembukaan Sambutan Ketua tim,

Ka. UPT, Doa
09.30-09.45 Coffee break Panitia
09.45-11.45 Penyampaian materi

pelatihan
(teori)

Kecakapan hidup,
outdoor education

Aris Fajar Pambudi, M.Or.

11.45-12.30 ISHOMA
12.30-13.30 Penyampaian materi

pelatihan
(teori)

Pembelajaran
Aktivitas Luar Kelas
di SD

Aris Fajar Pambudi, M.Or.

13.30-15.00 Kegiatan praktik Demonstrasi Aris Fajar Pambudi, M.Or.
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pembelajaran
pendidikan
kecakapan hidup

15.00-15.30 Coffee break
15.30-16.30 Kegiatan praktik Aktivitas Luar kelas Aris Fajar P, M.Or., dan

F.Suharjana, M.Pd
Minggu, 5
Okt 2014
08.00-08.30 Registrasi Panitia
08.30-09.30 Demonstrasi praktik

aktivitas luar kelas
TIM KKG PJOK

09.30-09.45 Coffee break
09.45-11.45 Diskusi, tugas

kelompok
TIM KKG PJOK

11.45-12.30 ISHOMA
12.30-14.30 Presentasi tugas TIM KKG PJOK

14.30-15.00 Penutupan

H. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM

Pada dasarnya selama pelatihan, peserta  sangat pro-aktif dengan

adanya kegiatan tersebut,  dan menginginkan kegiatan yang bersifat

kelanjutan.  Di samping  hasil  yang  dinilai  positif, sebetulnya  pelaksanaan

kegiatan pembinaan  pelatihan  tersebut masih  banyak  kekurangan  serta

hambatannya, sebagai contoh misalnya  dalam  hal tempat untuk kegiatan

praktik yang terlalu sempit karena dilaksanakan di dalam ruangan yang

sempit, penggunaan media pembelajaran masih terbatas. Alam sebagai media

pendidikan adalah suatu sarana efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan

mengembangkan pola pikir serta sikap mental positif seseorang. Pendidikan

luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi

dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan

beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku

siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian,
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perhatian, tanggungjawab dan aksi atau tingkah laku. Dengan adanya kerja

sama yang baik dari berbagai pihak maka hal tersebut dapat diatasi dengan

baik dan berjalan lancar sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan

kecakapan hidup melalui pembelajaran outdoor education sehingga pada

akhirnya meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah, kualitas

kompetensi guru, dan kualitas kompetensi lulusan seperti yang telah

ditentukan dalam Kurikulum di masing-masing Tingkat Satuan Pendidikan.
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BAB IV

PENUTUP

SIMPULAN

Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  sesi penyampaian materi  yang

disampaikan  disesuaikan dengan  tujuan dan sasarannya, yaitu berupa pengertian

Kecakapan Hidup, arti penting kecakapan hidup, peran Aktivitas Luar Kelas

dalam mengembangkan kecakapan hidup, serta teknik/cara menyajikan

pembelajaran kecakapan hidup dalam bingkai pembelajaran aktivitas luar kelas.

SARAN

Dalam kegiatan pelatihan ini meliputi: teori dan teknik, demonstrasi,

pemberian tugas, dan evaluasi. Mengingat  kebutuhan  dan  kondisi  yang  ada,

maka  dalam  pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup melalui pembelajaran

aktivitas luar kelas  ini  lebih  ditekankan  pada  penerapan kecakapan hidup

dalam kehidupan, kemudian mengaitkan pembentukan kecakapan hidup bagi

siswa SD di Kec. Tempel.  Pada  awal  pertemuan,  peserta  diberikan

pengetahuan  tentang  aktivitas luar kelas, meliputi  materi, alat yang bisa

digunakan dalam pembelajaran, cara  penggunaan, dan pengelolaan kelas baik

untuk  siswa SD kelas bawah maupun atas namun masih banyak materi yang

tidak tersampaikan karena keterbatasan waktu. Untuk ke depan alokasi waktu
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pelatihan lebih diperhatikan kembali sehingga materi dapat tersampaikan dengan

baik.
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