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l. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) Provinsi DlY.

4. Para guru dan siswa TK se-DIY, peserta Wisata Kampus.

5. Mahasiswa Program D-ll PGSD FIK UNY.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tim PPM menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab

itu segala kritik yang konstruldif akan diterima dengan senang hati demi perbaikan

pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang

terkait.

Yogyakarta, 30 Oktober 2006

Tim PPM



DAT'TAR ISI

HALAMAN JUDUL

TlALAMAN PENGESAIIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB l. PENDAHULUAN............................
A. Analisis Situasi
B. ldentif i kasi Masalah ....................
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Pengabdian
E. Manfaat Pengabdian
F.-Iinjauan Pustaka

BAB II. METODI PENGABDIAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
B. Strategi Pelaksanaan
C. Mareri Pengabdian
D. Mercde Kegiatan
F. Evaluasi
F. Jadwal Kegiatan

BAB III. HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAFIASAN
A. Lokasi Pengabdian
B. Lama Pelaksanaan
C. Realisasi densan Pihak Terkait
D. Khalalak Sasaran
E. Keterkaitan ...........
F. Fakor Penghambat
G. Faktor Pendukung

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Halaman

i i

iv

l l
l l
l l

12

l3

I
I
2
2
2
2
3

6
6
6
7't

8
8

9
9
9
9
9
9

l0
l0

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

WlSATA KAMPUS ANAK-ANAK TK SE-DIY
SEBAGAI ALTERNATIF SOSIALISASI

TAMAN BERMAIN FIK UNY

Oleh:
Yustinus Sukarmin, dkk

Pengabdian pada masyarakat (PPM) yang dilaksanakan oleh Tim ppM berupa
ke-giatan Wisata Kampus bagi guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK) se-Daerah
Istimewa Yogyakana (DIY). Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan Taman
Bermain FIK UNY kepada masyarakat luas, khususnya kepada para guru dan siswa
TK se-DIY.

Metode pelakanaan kegiatan ini adalah ceramah dan demonstrasi. Metode
ceramah dipakai dalam rangka menyampaikan informasi kepada para guru TK se-
DIY mengenai apa dan bagaimana Taman Bermain FIK UNy. Di sisi lain. metode
demonstrasi dipakai dalam rangka melatih keterampilan fisik para guru dan siswa TK
se-DIY untuk memanfaatkan Taman Bermain FIK ttNy. Dalam evaluasi, Tim ppM
melakukan pengamatan langsung kepada para pesefta dengan rambu-rambu
perhatian, kesudgguhan, antusiasme para pes€rta dalam mengikuti kegiatan.

Hasil PPM menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan
baik dan lancar. Hal itu ditunjul*an oleh animo peserta yang sangat tinggi, yaitu ada
37 TK terdiri atas 40 guru dan 57 siswa yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh
semangat dari awal hinggii akhir.



BAB I
PENDAIIULUAN

Analisis Situasi

Kegiatan Wisata Kampus merupakan suat! perpaduan kegiatan antara

olah- raga, bermain, dan rekeasi yang dilaksanakan di dalam kampus Fakultas

IImu Keolahragaan (FIK), tepatnya di Taman Olahraga Masyarakat (TOM),

sccara terprog€m. Wisata sudah merupakan suatu kebutuhan primer bagi

masyamkat dari anak-anak sampai or.mg tua. Wisata Kampus bagi anak-anak,

terutama anak Taman Kanak-kanak (TK) merupakan langkah strategis untuk

memperkenalkan mereka kepada lingkungan sejak usia dini, khususnya

lingkungan kampus. Pengenalan anak terhadap lingkungan kampus perguruan

tinggi (PT) ini dapat menjadi embrio tumbuhnya cita-cita masa depan bagi

mereka. Cita-cita yang ada dalam benak anak akan lebih memacu semangat

hidupnya, terutama semangat dalam belajar, sehingga ini akan melicinkan jalan

untuk mewujudkan impian.

FlK, temasuk di dalamnya TOM, Universitas Negeri Yogyakarta (LrNY)

mempakan suatu lembaga pendidikan tinggi, yang eksistensinya belum dikenal

oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sosialisasi merupakan suatu tuntutan

yang harus dipenuhi. Proses sosialisasi kepada masyarakat luas ini sekaligus

merupakan wujud kepedulian FIK terhadap lingkungan dalam mengaktualisas;-

kan Tridarma Perguruan Tinggi yang diembannya, yaitu: pendidikan dan

pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (PPM).



B.

c.

2

Wisata Kampus pada anak TK merupakan wujud nyata kepedulian FIK

LINY terhadap komitmen Tridarma PT, dalam hal ini ppM. Oleh karena itu perlu

dicad formula yang tepat untuk melaksanakannya, sehingga ppM yang dikemas

dalam "Wisata Kampus Anak-anak TK se-DIY sebagai Altematif Sosialisai

Taman Bermain di FIK UNY" pelaksanaannya dapat berjalan seca.a efekif dan

efisien. Tidak hanya itu, kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang

positif, yaitu: FIK dikenal luas oleh masyarakat, sedangkan wawasan anak-anak

TK ber- kembang luas.

Idetrtilikasi Masalah

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, timbul berbagai masalah yang

dapat diidentifi kasi sebagai berikut:

l. Kurangnya informasi bagi para guru TK rentang TOM FIK LINy.

2. Belum diketahuinya pola sosialisai yang tepat bagi TOM FIK UNy.

3. Tingginya hasrat bergerak anak TK tetapi belum tersalurkan dengan baik.

Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai

berikuL "Bagaimanakah pelaksanaan Wisata Kampus pada anak-anak TK dalam

rangka menyosialisasikan TOM Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri

Yogyakarta?"

D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan TOM yang ada

INY bagi anak-anak TK se-DIY.

FIK
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E. Manfaat Pengabdian

Manfaat yang dapat dipetik melalui kegiatan ppM ini antara lain:

l. Dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak TK.

2. Guru-guru TK memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan.

3. Bagi lembaga pendidikan tinggi dapat mengaplikasikan ilmunya kepada

masyatakat sesuai dengan kajian ilmu yang dikembangkan.

E. Kajian Pustaka

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua per_

masalahan di dalam kehidupan menjadi semakin kompleks, sehingga membawa

dampak mobilitas manusia makin tinggi. Oleh sebab itu, perlu ada usaha untuk

mencari jalan keluar, agar rnanusia tidak mengalami kesulitan dan tekanan di

dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari, yang berakibat pada gangguan

psikis. Dampak psikis orang tua sedikit banyak berpengaruh pada pertumbuhan

dan perkembangan anak.

Aktivitas Wisata Kampus merupakan salah satu kegiatan yang dapat

dilakukan untuk mendapatkan kesenangan serta kesegaran fisik maupun psikis

secara langsung. Dengan demikian kesejahteraan dalam arti bukan materiel

seperti tersebut di atas akan dapat segera terpenuhi. Menurut Bucher (19g9)

wisata yang dikatagorikan sebagai rekreasi dapat dikatagorikan menjadi tiga,

yaitu: (1) rekeasi dipandang sebagai aktivitas yang dikerjakan dalam kondrsr

tertentu dengan motivasi tertentu, (2) rekeasi dipandang sebagai proses, dan (3)

rekeasi sebagai institusi sosial. Adapun ciri utama wisata dengan bentuk rekreasr

adalah sebagai berikut: (1) penggunaan waktu luang, (2) konstruktif dan
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menyenangkan, (3) mempunyai nilai positif bagi pelakunya dengan kesada.an,

sukarela dalam melakukannya, (4) tidak menuntut prestasi, dan (5) ativitas yang

dilakukan dapat menimbulkan kepuasan bagi pelakunya.

Dengan demikian untuk mendapatkan hal tersebut bentuk aldivitasnya

hendaknya mudah, murah, meriah, menarik, dan masal. Bentuk Wisata Kampus

dapat dikemas dalam berbagai kegiatan, seperti: (1) mencaridan mengikutijejak,

(2) bermain mengikuti petunjuk dan tanda-tanda, (3) berkemah, dan (4) mengenal

l ingkungan arau perjalanan mengenal kampus.

Keempat kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk rekreasi, sesuai dengan

pendapat Farel (1978) yang mengatakan bahwa dalam rangka menyusun program

aldivitas rekeasi, orang dapat mengelompokkannya menjadi delapan kelompok

besar, yaitu: (l) seni, (2) keterampilan, (3) tari, (4) drama, (5) akdviras

lingkungan, (6) musik, (7) permainan dan oiahmga, dan (8) rekreasi sosial.

Olahraga di sini sifatnya hanya sekedar bermain, spontan, dan tidak serius. Jadi

bukan olahraga yang sifatnya prestasi untuk mencari kemenangan.

Di dalam Wisata Kampus dalam rangka sosialisasi taman bermain bagi

anak-anak TK, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah karakteristik anak.

Menurut Setyo Nugroho (2002) karakteristik siswa TK pada umur 5-6 tahun.

yailu impuls siswa untuk mengekpresikan diri dalam suasana bermain bebas.

aktil dan spontan. Konsep individu mereka sangat sederhana dan mentah. Mereka

sangat individualistik dan kurang bemiat untuk berpartisipasi dalam permainan

kelompok. Pada dasarnya mereka nonsosial dan minat mereka terpusat pada

aktivitas itu sendiri. Motif mereka adalah kesenangan dengan menggunakan



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di aras, dapar disimpulkan bah\aa kegiatan

PPM oleh Tim Pengabdi Dosen FIK IJNY dapat terlaksana dengan baik, Motivasi

guru-guru dan anak-anak TK se-DIY cukup tinggi, sehingga semua lencana yang

diprogramkan oleh Tim Pengabdi dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil yang telah dicapai oleh Tim pengabdi, ada

beberapa saran yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, yaitui

1. Arena bermain, seperti TOM FIK fNY, bagi anak-anak TK perlu diper_

oanyaK.

Macam permainan yang ada di TOM FIK UNy perlu ditambah.

Samna dan prasarana perlu dilengkapi, sesuai dengan standar anak.

B.

2.

3 .
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