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Abstrak

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk (1) memberikan dasar

pengetahuan dan keterampilan dalam permainan bolabasket mini' dan (2)

immpersiapkan kader-kader pengajar untuk meningkatkan kemampuan bemam

msyarakat di lingkungan sekolah dasar dan masyarakat

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah C) ceramah, (-) tanya
jawab, C) diskuii, (-) dimonstrasi, dan (-) praktik Kegiatansosialisasi dilakukan

selama dua hari, Sabtu dan Minggu, tanggal 11dan 12 Oktober 2008 Kegiatan

dimulai pk 09.00 sampai 17.00 wib Bertempat di SD Negeri Kasihan, Kecamatan

Kasihan, Kabupaten Bantul,

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh guru-guru Penjasorkes tingkal SD di

Kecamatan Kasihan Bantul, sejumlah 87 orang pesefia. Para pesefia memperoleh

materi teoii, baik te.tulis maupun dari hasil tanyajawab dan diskusi di kelas, serta

keterampilan dari hasil praktik di lapangan. Materi yang diterima adalah Sejarah

Bolabasket. Belaiar Gerak, dan materi inti Bolabasket Mini'



BAB I
PENDAHULUAN

A. Analisis Sitursi

Berdasarkar l.rasil pORDA DIy tahun 2007 selama ini kontingen bolabasket
kabupalen Bantul, baik tim putra maupun putri, telah berhasil menduduki posisi
ketiga. Namun. hal tersebut memicu runor yang kontroversi bahu,.a pemain_pemain
bolabasket kabupaten Bantul sebagian besar berasal dari luar provinsi DIy. Lr
samprng hal tcrsebut, traumamtik akibat gempa.iuga menpengaruhi pelaksanaan arau
program pembangunan di segaia bidaig tennasuk dalam bidang keolahragaan.
Ber'dasarkan hal tersebut, maka daerah Bantul secara umum membutuhka[ banuan
baik di bidang fisik maupun non fisik uttuk menbangun kabupaten Bantul kembaii.
Pembangunan tersebut harus menyeiuruh baik mulai dari tingkat dasar naupun
sampai menengah dan tinggi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan ketua pengkab Bantul, Kabid Bina prestasi
Pengkab Perbasibantul dan Ketua KONI Bantul. di Bantulmasih sangat
membutuhkan SDM yang mampu mengajarkan/melatih bolabasket secara baik dan
benar'. Selama ini jarang ada kegiatan penataran, sosialisasi permailun, ataupun demo
pc|mainan boiabasket yang baik. t,rntuk flsi l iras di kabupaten Bantul terurama di
kecamatan Kasihan, yang relatifclekat dengan kota yogyakarta, sudah memenuhi
syamt secara midmal. Fasilitas tersebut terutama di sekolah_sekolah dan merupakan
tapangan Luar (outdoor. Dengan demikian perlu kiranya banyak dilakukan beroagar
penataran baik untuk pengajar. pelatih, dan wasit terutama dimulai daii tingkat dasar,
kepada para guru penjasorkes SD.

B, Perumusan Masalah

Bagaimana cara mcningka (an pengelahuan
permainan bolabasket mini guru pendidikanjasmani

dan keterampilan mengajar

di Sekolah Dasar?



c. Tujuan Kegiatan

1 . Memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan dalam permainan

bolabasket mini.

2. Mempersiapkan kader-kader pengajar untuk meningkatkan kemampuan

bemain masyarakat di lingkungan sekolah dasar dan masyarakat.

Manfaat Kegiatan

Setelah diadakan kegiatan Sosialisasi Permainan Bolabasket Mini ini guru-

guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-kecamatan Kasihan Bantul diharapkan

memiliki keterampilan mengajar permainan bolabasket mini untuk anak-anak tingkat

SD. Dengan delnikian para gum tersebut berhak mendapatkan penghargaan sebagai

guru prof'essional dalam mengajar permainan bolabasket mini.

Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan pemasalahan yang ditemukan baik secara teoritis maupun

praktis di lapangan, maka kerangka pemecahan masalah yang dirancang dalam

kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikul:

L Ceramah dan diskusi tentang dasar olahraga pemainan bolabasket mini,

peraturan bolabasket mini, dan metodik pengajaran bolabasket mini dl

sekolah.

2. Praktik mengajar dan melakukan pertandingan bolabasket mini olehpara

peserta sosialisasi. Para peserta menerapkan cara-cara mengajar dan

simulasi permainan bolabasket mini latih yang sudah didiskusikan dalam

teori.

l. Evaluasi hasil teod dan praktik dalam sosialisasi ini. Evaluasi dilakukan

untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan dalam teori maupun praktik

mengajar dan mempraktiklcn bolabasket mini.

F. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang strategis adalah para guru pendidikan j asmani se-

kecamatan Kasihan Bantul. Diharapkan mereka nantinya bias menjadi ujung tombak

D.

E.



untuk pemasallan dan pembinaan di kalangan "akar rumput" terutama di SD tempat

mereka mengajar. Di sanping itu paia gum pendidikan jasmani yang telah

mendapatkan sosialisasi ini dapat menyebarkan keterampilan dan pengetahuan

meieka kepada gunl lail atau orang lain di lingkungan mereka.

G. Tinjauan Pustaka

Permainan bolabasket mini merupakan salah satu cabang olahmga permaillan

yang ditarvarkan dalam kurikulum sekolah dasar. Permainan bola basket mini sebagai

media yang dapat dipakai untuk meningkatkan keterampilan gerak siswa memiliki

tujuan utama berkaitan dengan ketenmpilan gerak menggiring bola (dribbling),

memasukkan bola ke dalam keranjang (rioolir!, dan mengoperkanbola (passing).

Di samping tujuan pencapaian keterampilan gerak tersebut, kealivitas dan

kemampuan untuk bekerja sama di antara siswa merupaka.n tujuan dampak pengiring

yang dapat dicapai melalui pembelajaran permainan bolabasket.

Menurut Nina Sutresna (2003:92), bolabasket mini merupakanjenis

pernainan yang sarat dengan beragam keterampilan dasar ya[g selayaknya

dikembangkan pada usia sekolah dasar. Dasar keterampilan yang sebaiknya

diperkenalkan dan mendapat tekanan yang cukup besar dalam proses pembelajaran

gerak, berkaitan dengan gerak dasar lari. lompat, dan lempar. Unsure keterampilan

tersebut kiranya sangat muigkin dapat turut dikembangkan melalui pembelajaran

bolabasket mini. Permainan bolabasket mini dapat dijadikan media bagi siswa untuk

nrelatih berbagai ramam gerak dasar sepedi, lari, lompat dan lempar. Dengan

demikian. perlu kiranya gulu pendidikan jasmani untuk mempunyai pengetahuan dan

keterampilan untuk mengajarkan permainan boiabasket mini.

Menurut Sukintaka (2004:30), program pendidikan jasmani yang terkait

dengan kurikulun pendidikan jasmani harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1 . Manpu menggambarkan bahwa pendidikan j asmani merupakan bagian

yang intogral dari pendidikall u1num atau keseluruhan.

2. Menberi pengalaman dalam menracu pertumbuhan dan perkembangan

anak.



BAB III

HASIL PPM

B.

A. Lama Pelaksanaan Keeialan PPM

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu ha Sabtu dan Minggu, 1l dan

12 Oktober 2008; daripuk'. 08.00 17.00wib.

Pada hari pertama dimulai da pukul07.30 08.00 wib, untuk keperluan registmsi

dan pene maan kelengkapan kegiatan sosialisasi.

Keterkaitan dengan Perihal Lain

Kepada para peserla sosialisasj, setelah selesai kegiatan diharapkan semakin

dapat rnenerapkan pcngajalan bolabasket mini dengan lebih baik. Sedangkan di

masyarakat. diharapkan dapat memasyaraka*an kepada warga di lingkungannya.

Hasil Kegiatan PPM

Jumlah peserta sosialisasi yang semula direncanakan sekitar 40 orang,

ternyata menjadi dua kali lipat lebih.

Hasil kegiatan sosialisasi ini adalah para pesefia memperoleh materi teod,

baik tertulis maupun dad hasil penyajian teori di ke1as. Dengan demikian diharapkan

para peserta memiliki pemahanan yang memadai. Materi teori yang dibeikan dl

kclas adalahr Sejarah Bolabasket, Belajar Gerak, Bolabasket Mini.

Sedangkan dari segi kemampuan praktjk, para peselta memperoleh

kesempatan untuk mempraktikkan teori yang didapatkan sebelumnya.

C.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulnn

Kegiatan "Sosiaiisasi Pernainan Bolabasket" dapat berjalan dengan lancar.

Sebagian besar gulu pendidikan jasmani yang menjadi pesefia antusias mengikuti

rangkuian kegicran dari au al hi lgga aki ir.

Jumlah peserta vang senlula direncanakan hanya 40-an, ternyara membludak menjadi

lebih dari dua kalinya.

Saran

Kegialan sosial isasi semacam iDi perlu secara periodik. misalnya setiap

senlesler salu kali. Mengapa? Agar para guru memperoleh penyegaran tentang
perkembangan olahraga. Unluk waklu-saktu mendatang tentunya dengan cabang
olahraga yang berbeda.

B.
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