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DASAR DI DAERAH BANJARNEGARA  
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ABSTRAK 
Bentuk pelatihan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran dengan cara 
mengajar melalui keterampilan proses bagi guru-guru Penjas Sekolah Dasar di 
daerah Banjarnegara merupakan perwujudan dari kegiatan PKM  PKMM - FIK 
UNY Tahun 2006. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas proses 
belajar   mengajar   guru   pendidikan   jasmani   Sekolah  Dasar.   Pelatihan   ini 
dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab,  demonstrasi dan praktek 
lapangan. Sasarannya adalah guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di daerah 
Banjarnegara.  Setelah  mengikuti  pelatihan  ini  peserta  diharapkan  mampu 
menerapkan kedalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Jasmani. 
Berdasarkan   pengamatan   dan   evaluasi,   hasil   dan   pengabdian   ini   cukup 
memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semangat dan jumlah peserta.  

Kata Kunci: Guru Penjas, Pembaharuan pendidikan dan pengajaran.   

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 
Tugas utama guru adalah menciptakan suasana di dalam proses belajar 

mengajar  (PBM) agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi 
siswa   untuk   belajar   dengan   baik   dan   sungguh-sungguh.   Untuk   itu,   guru 
seyogyanya  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  intraksi  belajar  mengajar 
yang  baik.  Salah  satu  kemampuan  yang  sangat  penting  adalah  kemampuan 
mengatur Proses Belajar Mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut menentukan 
berhasil  tidaknya, yaitu Pengaturan Proses Belajar Mengajar dan pengajaran itu 
sendiri,  kedua  hal  itu   saling  bergantung  keberhasilan  pengajar,  dalam  arti 
terciptanya  tujuan-tujuan  instruksional,   sangat  bergantung  pada  kemampuan 
pengaturan Proses Belajar Mengajar. Proses Belajar  Mengajar yang baik dapat 
menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar sehingga  merupakan titik 
awal keberhasilan pengajaran. (Counny Semiawan, 1985:63) 

Untuk menciptakan  suasana  yang  dapat  menumbuhkan  gairah  belajar, 
meningkatkan prestasi belajar siswa dan lebih memungkinkan guru memberikan 
bimbingan  dan  bantuan  terhadap  siswa  dalam  belajar,  diperlukan  pengajaran 
setiap  Proses  Belajar  Mengajar,  Adalah  suatu  rentetan  kegiatan  guru  untuk 
menumbuhkan dan mempertahankan  Proses Belajar Mengajar yang efektif yang 
meliputi   tujuan   pengajaran,   pengaturan   penggunaan   waktu   yang   tersedia, 
pengaturan ruang dan peralatan pengajaran di kelas dan pengelompokan. 

Salah satu kemampuan kegiatan belajar mengajar yang harus dikuasai oleh 
pendidik   atau   guru  adalah  kemampuan  menggunakan  metode  dengan  baik 
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sehingga  dapat  mengakomodasikan  bahan  pelajaran  guna  terciptanya  proses 
belajar  mengajar  yang  efektif.  Dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  ilmu 
pengetahuan dan  teknologi, maka semakin kompleks pula bahan pelajaran yang 
harus disampaikan kepada siswa,  dalam hal ini guru pun dituntut untuk dapat 
memilih secara selektif metode mana yang dapat  digunakan dan sesuai dengan 
tujuan, bahan atau materi, alat bantu, dan evaluasi yang telah ditetapkan. 

Dengan memperhatikan uraian diatas maka perlunya Pelatihan 
Pembaharuan dalam Pendidikan dan pengajaran dengan cara Mengajar Melalui 
Keterampilan  Proses  Bagi  Guru-Guru  Pendidikan  Jasmani  Sekolah  Dasar  di 
Daerah  Banjarnegara  yang   mencakup  metode-metode  mengajar  dan  sistem 
pelaksanaan pendidikan sebagai bahan gambaran yang dapat dijadikan alternatif 
pilihan oleh guru atau pendidik.  

Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  dapat  dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
1.  Bagaimanakah upaya pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran? 
2.  Bagaimanakah cara guru merencanakan dan merumuskan tujuan instruksional 

khusus?    

Tujuan program 
1.  Meningkatkan kemampuan Proses Belajar Mengajar guru pendidikan jasmani 

Sekolah  Dasar   di  Daerah  Banjarnegara  di  dalam  menyampaikan  materi 
pelajaran melalui pembelajaran Keterampilan Proses. 

2.  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru-guru pendidikan jasmani di 
Daerah Banjarnegara mengenai metode pembelajaran Keterampilan Proses. 

3.  Meningkatkan kreativitas guru-guru pendidikan jasmani di Daerah 
Banjarnegara di dalam memilih metode pembelajaran Keterampilan Proses.  

Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah guru-guru pendidikan 

jasmani Sekolah Dasar mampu mengelola proses belajar mengajar melalui metode 
pengajran Keterampilan Proses  dengan baik  dan benar, sehingga dapat 
memperkaya materi pelajaran anak Sekolah Dasar  yang  dapat memacu 
pertumbuhan dan perkembangannya.  

Kegunaan Program 
Setelah diadakan pelatihan ini Guru 

 

guru pendidikan jasmani Sekolah 
Dasar,  di  harapkan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  serta  kreativitas 
dalam  mimilih  dan   menyampaikan  materi  melalui  pengajaran  Keterampilan 
Proses  kepada  siswa,  sehingga   terjadi  peningkatan  kualitas  Proses  Belajar 
Mengajar Sekolah Dasar khususnya di daerah Banjarnegara. 
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Ke FIK UNY minta surat Rekomendasi PKM. 
Ke  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Banjarnegara  minta  Rekomendasi 
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Fiksasi

 

Pemateri.

 

Ijin Tempat dan Alat. 
Pelaksanaan Pelatihan. 
Penyusunan Laporan. 
Monitoring dan Evaluasi. 
Penyerahan Laporan.      

METODE PENDEKATAN  

Kerangka Pemecahan Masalah 
Masalah  pokok   dalam   kegiatan   pelatihan   dan   pembaharuan   dalam 

pendidikan  dan pengajaran dengan cara mengajar melalui keterampilan proses 
bagi  guru-guru  Penjas  Sekolah  Dasar  di  daerah  Banjarnegara  adalah  luasnya 
Wilayah Sehingga kesulitan dalam transportasi. Selain itu yang menjadi masalah 
pokok dalam program kreatifitas mahasiswa  adalah  perlunya diadakan kegiatan 
pelatihan  dan  pembaharuan  dalam  pendidikan  dan   pengajran  dengan  cara 
mengajar  melalui  keterampilan  proses  bagi  guru-guru  Pendidikan   Jasmani 
Sekolah Dasar didaerah  Banjarnegara. Sebagai modal pembelajran bidang studi 
Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar bagi guru-guru bidang studi Pendidikan 
Jasmani di Daerah Banjarnegara.  

Metode Pemecahan Masalah 
Agar program penyelenggaraan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, 

terutama masalah transportasi peserta, maka dengan kebijaksanaan kepala sekolah 
yang terkait, dengan mengirimkan seorang peserta. Program penyelenggaraan ini 
dilaksanakan dalam tiga hari, pada hari pertama tentang materi teori, hari ke dua 
praktek mandiri dan hari ketiga evaluasi.  

Tahapan Pelaksanaan : 
Bulan I : 1. Seminar proposal dan rencana kegiatan 

2. Menyusun jadwal kegiatan 
3. Menyusun materi pelatihan 
4. Mempersiapkan materi dan alat latihan  

Bulan II : 1. Tahap persiapan 
2. Menghubungi mitra kerja terkait 
3. Pendaftaran peserta  

Bulan III : 1. Tahap persiapan 
2. Penyiapan materi 
3. Praktikum/pelaksanaan pelatihan 
4. Evaluasi 
5. Evaluasi hasil/ pelaksanaan dan 

menyusun hasil laporan. 
Alur Pelaksanaan Kegiatan 
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Materi Program Pelatihan 
1.  Materi Teori 

a)  Strategi pembelajran Penjas Sekolah Dasar 
b)   Perkembangan motorik 
c)  Perkembangan peserta didik 
d)   Sarana dan prasarana Penjas 
e)   Manajemen penjas 
f) Demonstrasi 

2.  Materi Praktek 
a)  Gaya mengajar 
b)  Model pembelajran Penjas  

Metode Pelatihan 
Untuk  kegiatan  pelatihan  dalam  teori  dilaksanakan  secara  klasifikasi 

(kelompok) sedangkan untuk kegiatan praktek dilaksanakan perorangan.  

Evaluasi 
1)  Evaluasi kegiatan harian dan tugas terstruktur 
2)  Evaluasi praktek kegitan 
3)  Evaluasi akhir   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Lokasi Pelaksanaan : Aula Al Munawwaroh Banjarnegara 
Lama pelaksanaan : Tiga hari Tanggal 1,3,dan 4 April 2006  

Realisasi Kegiatan  

Hari pertama: Teori (1 April 2006 ) 
1. Sterategi Pembelajaran PENJAS SD 
2. Perkembangan Motorik 
3. Perkembangan Peserta Didik 
4. Sarana dan Prasarana PENJAS SD 
5. Manajemen PENJAS SD 
6. Demonstrasi  

Hari kedua : Praktek ( 3 April 2006 ) 
1. Gaya Mengajar PENJAS SD 
2. Model Pembelajaran PENJAS SD 
3. Tugas Terstruktur  

Hari Ketiga : Evaluasi (4 April 2006 ) 
1. Pengumpulan tugas Terstruktur 
2. Evaluasi 
3. Penyerahan Sertifikat  

Khalayakan Sasaran 
Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Daerah Banjarnegara yang di 

Ikuti oleh 343 orang peserta. 
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Keterkaitan 

Program  pelatihan   ini   mempunyai   keterkaitan   dengan   Departemen 
Pendidikan Nasional, Khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, 
dan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Se Kabupaten Banjarnegara.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Kegiatan  pelatihan  ini  merupakan  penggabungan  dan  motivasi  bagi  Guru 
Pendidikan  Jasmani Sekolah Dasar dalam Proses Belajar Mengajar. Guru dapat 
mengembangkan  sesuai   dengan  situasi  alat  dan  kebutuhan  Peserta  Didik. 
Pelatihan   Pembaharuan   meliputi   variasi   Strategi   pembelajaran   Pendidikan 
Jasmani  Sekolah  Dasar,  Perkembangan  Motorik,  Perkembangan  Pesrta  Didik, 
Model dan Gaya Pembelajaran.yang selama ini belum mendapatkan pelatihan. 
Lembaga terkait sangat terbantu adanya kegiatan ini karena dapat meningkatkan 
keterlanjutan para guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar yang secara langsung 
menangani siswa,terutama usia dini.  

Saran 
Kegiatan pelatihan ini diharapkan selalu di adakan setiap tahun dengan maksud 
bisa mencakup semua Guru Pendidikan Jasmani di seluruh Daerah 
Banjarnegara.Guru  dapat  menerapkan  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  di 
peroleh selama mengikuti pelatihan kedalam proses kegiatan belajar mengajar. 
Sasaran pelatihan dapat di perluas  kepada para pelatih dan pembina Olah raga 
untuk anak-anak usia dini sehingga terjadi kesamaan Visi dan Misi.  
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