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ABSTRAK

PENINGKATAN PEMAIIAMAN KONSEP KESELAMATAN
BAGI GURU PDNJASORKES SEKOLAH DASAR

Oleh:
Yustinus Sukarmin, dkk

Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Program Wisata Kampus ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk; (1) mengenalkan Kampus Fakultas Ilmu Keolaluagaan (FIK),
Universitas Negeri Yogyakada (lJN\'), khususnya samna dan prasarana olahrag4
kepada guru peqiasorkes SD sebagai sumber pengetahuan yang menginspinsi dalam
pelaksanaan tugas mengajar dan (2) meningkatkan pemahaman konsep keselarnatan
kepada guru penjasorkes SD sebagai usaha untuk menciptakan prcses pembelajaral
penjasorkes yang selamat. Kegialan ini berangkat dari kenyataan yang ad4 bahwa
proses pembelajaran penjasorkes mengandung risiko-bahaya yang dapat menimbul-
kan kecelakaan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah guu penjasorkes
kurang memahami konsep keselamatan.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan PPM Program Wisata Kanpus ini
adalah metode karya wisat4 metode ceramah, dan metode pemberian tugas (resitasi).
Metode karya wisata digunakan untuk membawa peserta pelatihan meninjau sarana
dan prasarana olahraga yang ada di Kampus FIK UNY sebagai sumber pengetahuan
yang menginspirasi untuk pelaksanaan tugas. Dengan metodc cerarnah, para peseria
pelalihan dibekali berbagai teori pendidikan keselamatan. Metode resitasi digunakan
untuk menugasi pam peserta p€latihan mengidentifikasi dan menganalisis kondisi
saxana dan pras.lrana olahraga di sekolah masing-masing. Dengan metode ini pu14
mereka difugasi unfuk merancang pengadaan sarana dan pmsaxana olalraga standar
di SD masing-masing. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan
PPM Program Wisata Kampus ini berupa pengamatan (observasi), kuesioner, dan
dokumen (rancangan). Observasi dilakukan pada saat kegiatan PPM ini berlangsrmg
baik di lapangan maupun di kelas, kuesioner diberikan setelah penyampaian teori
selesai, sedangkan dokumen (rancangan program) merupakan hasil karya peserta
pelatihan yang diseralrkan pada akhir tutorial atau alihir dari seluruh rangkaian
kegiatan PPM Program wisala Kampus.

Hasil PPM menunjukkan bahwa antusiasme guru penjasorkes SD pada waldu
mengikuti kegiatan PPM sangat tinggi. Dari hasil kuesioner diketahui bahwa tingkat
pemahaman guru penjasorkes SD tentang konsep keselamatan masuk kategod tinggi.
Di samping itu, semua peserta pelatihan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik
dal menyerahkarmya kepada Tim PPM tepat waldu.



tsAB I
PANDAIIULUAN

A. Analisis Situasi

Proses pembelajarafl pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjas-

orkes) rawan dengan terjadinya kecelakaan. Al<tivitas fisik yang merladi media

utama proses pembelajaran penjasorkes dan tempat berlangsungnya proses

pembelajaran penjasorkes berisiko tinggi terjadinya kecelalaan. Di samping

i1u, alat yang dipakai dalam proses pembelajaran penjasorkes, materi pelajaran

peqjasorkes, dan cuaca yang menaungi proses pembelajaran penjasorkes mem-

punyai risiko yang sama akan terjadinya kecelakaan.

Wyeth (2004: 2) melaporkan kasus kecelakaan dalam berbagai aktivitas

yang berhubulgan dengan penjas di Inggris, pada tahun 2002, di antaranya:

renang 6 kasus, atletik 27 kasus, senam 70 kasus, permainan tanpa kontak fisik

104 kasus, dan permainan dengan kontak fisik 131 kasus. Dalarn laporan itu

juga diinformasikan bahwa kebanyakan korban mendedta cedera palah tulang.

Kendatipun di dalam laporan itu tidak dijelaskan secara dnci akibat yary

ditimbulkan, sudah dapat dipastikan bahwa kecelakaan selalu menimbulkan

penderitaan lahir dan batin bagi manusia. Kehilangan walrlu, kerugian harta

benda, ceder4 cacat fisik, atau bahkan kehilangan nyawa merupakan akibat

yang mesti ditanggung oleh manusia.

Ga)ut dengan kenyataan di atas, kendatipun banyak keuntungan yang

dapat diperoleh dari kegialan penjasorkes, beberapa orang tua bahtan guru

menghendaki agar program kegiatan tersebut dikuangi atau bahkan sebagia.n

menuntut pelajaran penjasorkes dihilangkan (Moeslim, 1974: 35). pendapat im
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terasa sangat emosional dan sungguh tidak €sional! Sikap seperti ini mrmcul
karena dipicu oleh tingginya angka kecelakaan yang tedadi dalam proses
pembelajaran penjasorkes.

Membangun keselamalan dengan cara membatasi atau bahkan meniada_
kan kegiatan peqjasorkes bukan merupakan tindakan yang bijaksana dan itu
sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Hal ini jelas bertentangan
dengan konsep keselam atatt. Aarcn (1972: 2f)mengatakan, ,.Safety 

should not
be thought of as a list ofdon,ts but tather as a list ofdo,s performed ik a salb
manner." Orang sebaiknya melakukan apa yang mesti dilakukarmy4 tetapi
dengan cara yang selamat. Oleh sebab itu, sekamng, yaog lebih penting dan
utama adalah upaya rnencari akar permasalahan, yaitu penyebab tedadinya
kecelakaan dalam proses pembelajaran penjasorkes.

Di atas sudah disinggung bahwa sernua yang terkait dengan proses pem_
belajaran penjasorkes melgandung risiko dan bahaya yang poteDsial sekali
dapat menimbulkan kecelakaan. Di samping itu, masih ada satu komponen lagi
yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan, yaitu guru. Kurangnya
pemahamtur guru penjasorkes terhadap konsep keselamatan dapat meqiadi
sarah satu penyebab tedadinya kecelakaan dalan proses pembelajamn
pedasorkes. "Tragedi Sungai opak" yang menewaskan lima belas orang siswi
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) pi,,rmgan, pada tahun 1995 menjadi
salah satu contoh. peristi\ra itu semestinya tidak perlu te{adi kalau para guru
memiliki pengetahuan yang memadai dengan didukung oleh ketenmpilan yang
cukup dan dilandasi oleh sikap perilaku yang baik tentang petualangan alam.
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Kendatipun demikian omng tidak boleh merasa pesimis, bahkan menjadi

takut untuk mengikuti pelajaran penjasorkes, karena pada prinsipnya kecelaka-

an itu dapat dicegah. Pencegahan kecelakaan meliputi perubahan perilaku

mamrsia dan lingkungan unhrk mengeliminasi atau menghilangkan bahaya

yang ada (Aaron, 19721 14, Crciphton' 1994: 7). Perubalnn perilaku manusia

dilakukan melalui pendidikan keselanalan dengan menanamkan korxep

keselamatan kepada manusia yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang baik tentarg keselamatan.

Guru penjasorkes sekolah dasar (SD), di samping bertanggung jawab

penuh bagi keselamatan para muridnya pada waltu proses pembelajaran

penjasorkes berlangsung, rnereka juga menjadi ujung tombak dalam upaya

menanamkan sikap hidup selamat atau konsep keselarnalan kepada para

muridnya. Oleh sebab itu, mereka terlebih dahulu mesti harus sudah merniliki

konsep keselamatan yang benar agax yang mereka lalcukan kepada para

muridnya memptmyai pengaruh yang positif. Pemahaman konsep keselamatan

tidak dengan sendirinya dinriliki oleh setiap guru penjasorkes SD, tetapi harus

dipe{uangkan melalui proses yang panjang. Oleh sebab itu, setiap guru penjas-

orkes harus memiliki komitrnen tinggi wtuk mau belajar dari pengalaman.

Dengan demikian, kegiatan PPM sebagai upaya untuk meningkatkan

pemalaman konsep keselamatan bagi guru penjasorkes SD me[jadi sangat

relevan. Hanya guru penjasorkes yang memiliki pemahaman tenta[g konsep

keselamatan dengal baik yalg akan mampu memberikal keselamatan bagi

pam peserta didiknya pada waktu proses pembelajaral penjasorkes.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPM dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa penyelenggaraan PPM Prc$am Wisata Kampus berhasil dengan baik.

Keberhasilan tersebut mempunyai makna bahwa PPM Pogram Wisata Kampus

yang ditujukan kepada guru penjasorkes SD dapat meningkalkan pemahaman

konsep keselamatan mereka. Dampak yang ditimbulkan oleh meningkatnya

pemahaman konsep keselamatan guru penjasorkes SD ini sangat luas terutama

yang menyangkut dengan profesionalisme sebagai guru.

B. Saran-Saran

Pelatihan peningkatan pemahaman konsep keselamatan memang sudah

selesai, tetapi buka.n berarti kesempatan untuk terus berupaya meningkatkan

kemarnpuan tentang pendidikan keselarratan telah berakhir. Oleh karena itu,

pada kesempatar ini Tim PPM menyampaikan saran, agar para guru penjas-

orkes SD untuk mjin membaca buku-buku tentang pendidikal keselamalar dan

terus mengasah keterampilan dalam praktik pembelajaran penjasorkes.

Untuk merealisasikan dua hal tersebut Tim PPM menganjurkao agar FIK

UNY memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada alumni, khususnya

gum penjasorkes SD, agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, di antaranya

perpustakaan. Di samping itu, FIK ullY hendaknya bersikap Foaktif untuk

menjumpai para alumninya di mana pun berada melalui berbagai kegiatan yang

bersifat akademik, seperti penataran atau pelatihan.
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