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SARI 
 

Ari Wibowo. 2011. Penelusuran Potensi Daerah untuk Pembinaan Olahraga 
Usia Dini Se-Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 2010. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Jasman Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Mugiyo Hartono, M. Pd., 
Pembimbing Pendamping Dra. Anirotul Qoriáh M.Pd. 
Kata kunci : Penelusuran, Potensi, Olahraga Usia Dini 
       Potensi olahraga pada anak harus diketahui sedini mungkin serta harus 
dilakukan pembinaan yang baik agar menghasilkan prestasi olahraga yang 
maksimal. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana 
potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini se-Kecamatan Kalibagor 
Kabupaten Banyumas tahun 2010?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini yaitu mengetahui potensi pada pembinaan olahraga usia dini se-Kecamatan 
Kalibagor tahun 2010. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 
informasi mengenai potensi daerah terhadap pembinaan olahraga pada anak usia 
dini atau anak Sekolah Dasar di kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 
       Metode yang digunakan dalaam penelitian ini yaitu metode deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah, Guru Penjasorkes 
dan siswa SD di Kecamatan Kalibagor, orang tua, dan tokoh masyarakat di 
Kecamatan Kalibagor. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa SD Negeri 
sejumlah 100 siswa, 5 orang Kepala Sekolah SD, 5 orang Guru Penjasorkes SD,  
5 orang orang tua siswa SD, 5 orang tokoh masyarakat di Kecamatan Kalibagor. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random sampling. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu  potensi olahraga pada usia dini se-Kecamatan 
Kalibagor. Pengambilan data menggunakan tes Iowa-Brace test for Motor 
Educability dan kuesioner. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis dengan 
teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan prosentase. 

Hasil penelitian diketahui bakat olahraga pada siswa  putra sangat baik 
sejumlah 96,08% dan siswa putri mempunyai bakat yang baik sejumlah 64,71%. 
Namun pembinaan olahraga di sekolah masih kurang baik, kegiatan 
ekstrakurikuler kurang didukung sarana dan prasarana yang baik, serta tidak ada 
tenaga pelatih profesional. Kesadaran orang tua pada pembinaan olahraga usia 
dini masih kurang, perhatian masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Kalibagor 
pada pembinaan olahraga usia dini juga masih kurang. Belum ada Pemanfaatan 
sarana dan prasarana olahraga di masyarakat untuk pembinaan olahraga usia dini. 
Koordinasi antara pihak Kecamatan Kalibagor dan KONI Kabupaten Banyumas 
juga kurang baik. 

Kesimpulan penelitian ini adalah potensi olahraga pada anak usia dini di 
Kecamatan Kalibagor untuk siswa putra kategori sangat baik dan putri baik, tetapi 
belum ada koordinasi yang baik antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah 
Kecamatan Kalibagor serta KONI dalam pembinaan olahraga usia dini. Saran 
yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu agar semua pihak dari sekolah, 
masyarakat, dan pemerintah daerah meningkatkan kerjasama untuk melaksanakan 
pembinaan olahraga usia dini se-Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. 
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MOTTO 

 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

menyelesaikan sesuatu pekerjaan, maka kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh pekerjaan lain. hanya kepada Tuhanmulah engkau mengharap.  

(Al Qur’an S. Alamnasyarah ayat 6,7) 

 Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu 

bermimpi, jangan hanya berencana, tapi juga perlu untuk percaya. (Anatole 

France) 

 I am learning all the time. The tombstone will be my diploma. 

(Eartha Kitt) 

 Bekerja untuk duniamu, beribadah untuk akheratmu. Niscaya kebahagiaan 

dunia akherat akan selalu bersamamu. (My Self) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pembinaan olahraga harus diterapkan sedini mungkin dan dilakukan secara 

konsisten, berkesinambungan supaya dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. 

Berbagai upaya harus dilakukan agar anak-anak gemar bermain dan berolahraga 

dengan panduan yang baik untuk memacu perkembangan organ tubuhnya, serta 

dengan pendekatan persuasif sehingga anak-anak akan berminat untuk menjadi 

atlet. Semakin banyak anak-anak yang gemar berolahraga, maka semakin banyak 

kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengarahkannya untuk menjadi atlet 

sesuai dengan bakat dan potensinya. Kebanyakan yang menjadi persoalan utama 

dalam olahraga anak-anak yaitu kurangnya pengetahuan pada pihak pelatih dan 

orang tua tentang bagaimana anak akan tumbuh dan berkembang sehingga 

menyebabkan anak berhenti untuk berolahraga. Pada dasarnya kemampuan anak 

terbatas dalam menerima informasi, dalam membuat keputusan dengan cepat dan 

mengevaluasi perbuatannya sendiri. Ini berarti mereka kurang pengalaman dan 

memerlukan bantuan dari orang lain.  

       Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak 

yaitu orang lain, orang tua, anak yang lain, dan pengaruh pelatih. Pengaruh orang 

lain menjadi kuat terhadap pertumbuhan anak karena setiap anak mengenal orang 

yang berbeda-beda, maka anak-anak harus berusaha menyesuaikan dengan orang 

lain, sehingga jika sudah dewasa mereka tahu bagaimana cara yang baik bergaul 
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dengan orang lain. Orang tua juga merupakan figur yang paling penting dalam 

kehidupan anak-anak, dan menjadi bagian dalam melihat bagaimana anaknya 

melakukan olahraga karena kebanyakan anak ingin orang tuanya menjadi senang 

dengannya dan usahanya. Pelatih juga berpengaruh sebab mereka mengajarkan 

aktifitas yang baru dan meyenangkan. Salah satu ciri pelatih yang baik yaitu 

pelatih yang mampu memilih dan menciptakan metode latihan yang efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan latihan. (Kemenegpora, tt:89) 

       Masa kanak-kanak merupakan periode yang ditandai dengan peningkatan 

tinggi badan, berat badan dan masa  kanak-kanak memang tidak secepat pada 

periode awal atau masa bayi, dan berangsur-angsur akan melambat seiring 

masukanya anak usia remaja. Masa kanak-kanak secara garis besar dapat dibagi 

menjadi 3 periode, yaitu : 1) Periode usia 2 sampai 6 tahun yang disebut dengan 

awal masa kanak-kanak (usia kelompok bermain-taman kanak-kanak), 2) Periode 

usia 6 sampai 9 tahun yang disebut dengan periode pertengahan masa kanak-

kanak (usia kelas 1-4 sekolah dasar), dan 3) Periode usia 9 usia 12 tahun yang 

disebut periode akhir masa kanak-kanak (usia kelas 4-6 sekolah). (Kemenegpora, 

tt:21) 

Meningkatnya ukuran-ukuran dan makin matangnya fungsi-fungsi 

jasmani, anak-anak juga akan memperoleh perkembangan kemampuan dalam 

keterampilan motorik. Kecakapan dalam keterampilan motorik sangat dipengaruhi 

oleh tingkat perkembangan jasmani. Perkembangan perilaku motorik terdiri dari 

lima tahap, yaitu tahap reflektif, elementer, gerak dasar, spesifik, dan spesialisasi. 
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Tabel 1. Tahap Perilaku Motorik 

Tingkat Perkembangan Tahapan Contoh Karakteristik Perilaku 
Sebelum lahir-masa bayi 
(-5 bulan-1 tahun) 

Reflektif Menghisap, meraih, fleksi, 
ekstensi 

Masa bayi 
(0 sampai 2 tahun) 

Elementer Berguling, duduk, merangkak, 
merambat, berdiri, berjalan, 
meraih 

Awal masa kanak-kanak 
(2 sampai 7 tahun) 

Gerak Dasar Lokomotor, 
nonlokomotor,manipulatif, dan 
kesadaran gerak 

Pertengahan hingga akhir 
masa kanak-kanak 
(8 sampai 12 tahun) 

Spesifik Penyempurnaan gerak dasar dan 
kesadaran gerak; gerak dasar tari-
tarian, permainan/olahraga, senam 
dan aktifitas akuatik 

Remaja sampai dewasa 
(12 tahun ke atas) 

Spesialisasi Aktifitas rekreasional, dan atau 
sampai kompetitif. 

 
Sumber: carl Gabbard, Elizabeth Le Blanc & Susan Lowly. Physical Education 
for Children: Building the foundation. Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall,Inc. 
1987,p:22, (Kemenegpora, tt:31) 
 

       Sesuai dengan Undang–Undang Sistem Keolahragan Nasional, orang tua 

mempunyai hak dan kewajiban terhadap perkembangan olahraga, yang tercantum 

dalam pasal sebagai berikut : 

Hak dan Kewajiban orang tua, pasal 9 : 

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 

mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan olahraga anaknya. 

(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif 

berpartisipasi dalam olahraga. (Sentosa Sembiring, 2008:9) 

       Wujud perhatian pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ditunjukan melalui dunia pendidikan. Pendidikan jasmani adalah suatu 

proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai 

kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan 
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jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Fungsi dari 

pendidikan jasmani yang mengutamakan aktifitas jasmani, berperan dalam 

pembinaan dan pengembangan individu dalam menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, mental, sosial, serta emosional yang serasi, selaras, dan 

seimbang.  Sedangkan tujuannya adalah membantu siswa untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani melalui pengenalan, dan penanaman sikap positif, kemampuan 

gerak dasar, dan berbagai aktifitas jasmani. (Said Junaidi, 2003:62) 

       Banyak siswa yang mempunyai potensi dan bakat luar biasa secara alamiah 

belum tersentuh pembinaan secara optimal. Keterbatasan akses informasi, biaya 

dan perhatian sehingga potensi tersebut terkikis begitu saja oleh pertambahan 

usia. Selama ini, siswa memanfaatkan unit ekstrakurikuler sekolah secara terbatas 

tanpa tuntunan target tertentu, dan hanya sebagian kecil keluarga 

memperbolehkan anaknya masuk dalam klub. Hal tertsebut juga terbatas hanya 

pada mereka yang mampu secara ekonomi. Banyak pula orang tua yang kurang 

mendukung prestasi olahraga maupun non-akademik dari pada prestasi belajar 

akademiknya. Orang tua pada masa sekarang lebih mementingkan membawa 

anaknya les atau mengikuti bimbingan belajar dari pada mengikuti suatu klub 

olahraga. 

Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga di sekolahnya karena sekolah 

mereka mendapatkan fasilitas ekstrakulikuler olahraga. Walaupun demikian, 

banyak Sekolah Dasar terkendala kurangnya peralatan yang memadai untuk 

melakukan proses pembinaan. Para guru pendidikan jasmani pun dituntut 

mempunyai peran ganda sebagai pelatih berusaha memanfaatkan sarana dan 
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prasarana yang ada sehingga kegiatan ekstrakurikuler olahraga dapat berjalan 

dengan lancar. 

       SD Negeri yang ada di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 

merupakan SD yang terletak di sebelah utara Banyumas, berdekatan dengan 

Kecamatan Sokaraja. Keadaan alam di Kecamatan Kalibagor sebagian di pinggir 

kota dan sebagian di dataran tinggi jauh dari kota. Jenis olahraga yang ada yaitu 

sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, atletik. Kecamatan 

Kalibagor terbagi menjadi 11 desa dan terdapat 23 Sekolah Dasar. Masing-masing 

desa terdapat jumlah SD yang berbeda-beda, dari masing-masing desa  paling 

banyak sejumlah 3 SD, bahkan dalam satu desa ada yang hanya memiliki 1 SD. 

Di Kecamatan Kalibagor banyak anak-anak usia dini yang hanya bermain-main 

olahraga tanpa ada usaha dari masyarakat untuk melakukan pembinaan. 

Kebanyakan menurut orang tua mereka beranggapan lebih penting mengejar 

prestasi akademik daripada berprestasi dalam olahraga. Di Sekolah Dasar prestasi 

olahraga yang diraih cukup baik, mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten, 

walaupun kegiatan ekstrakurikuler olahraga kurang berjalan dengan lancar 

kebanyakan hanya aktif jika akan mengikuti kejuaraan. Anak-anak usia dini di 

Kecamatan Kalibagor secara faktor genetik juga mempunyai potensi yang baik 

untuk olahraga karena orang tua di kecamatan Kalibagor kebanyakan sangat 

senang untuk melakukan olahraga.  

       Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk menelusuri potensi daerah untuk 

pembinaan olahraga pada anak usia dini se-Kecamatan Kalibagor, dengan harapan 

dapat menjadi informasi bagi sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya 
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untuk meningkatkan pembinaan olahraga secara dini. Penelitian ini  berjudul “ 

Penelusuran Potensi Daerah Dalam Pembinaan Olahraga Usia Dini se-Kecamatan 

Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010“, untuk mengetahui sejauh mana 

potensi olahraga pada anak usia dini di kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas . 

 

1.2 Permasalahan 

       Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalalah yang akan di ambil 

peneliti, yaitu bagaimana potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini se-

Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tahun 2010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian mengenai penelusuran potensi daerah untuk olahraga 

usia dini se-Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010, yaitu untuk 

mengetahui  potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini se-Kecamatan 

Kalibagor, Kabupaten Banyumas tahun 2010. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

        Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah 

penafsiran terhadap judul skripsi. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Penelusuran 

Penelusuran yaitu penelaahan atau penjajakan. (KBBI, 2007:1164)  
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1.4.2 Potensi 

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di kembangkan. 

(KBBI, 2007:890) 

1.4.3 Potensi Daerah 

Potensi daerah adalah kemampuan suatu daerah yang mempunyai kemungkinan 

untuk dikembangkan. 

1.4.3 Pembinaan 

Pembinaan yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan 

efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. ( KBBI, 2007:152) 

1.4.4 Olahraga 

Olahraga adalah kegiatan manusia untuk mendorong dan membangkitkan 

kekuatan jasmaniah atau fisik dan mental rohaniah pada diri masing-masing 

dengan satu tujuan tertentu, yaitu melaksanakan cita-cita hidupnya. (Subagiyo, 

2008:116) 

1.4.5 Usia Dini 

Usia dini yang dimaksud adalah usia anak sekolah dasar, yaitu antara umur 6 

sampai 14 tahun. (Said Junaidi, 2003:63) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

mengenai potensi daerah terhadap pembinaan olahraga pada anak usia dini atau 

anak Sekolah Dasar di kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.  Selanjutnya 

dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam usaha pembinaan olahraga 

pada anak usia dini, demi kemajuan olahraga di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten 

Banyumas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Bakat 

Bakat merupakan kapasitas seseorang sejak lahir, yang berarti kemampuan 

terpendam yang dimiliki seseorang sebagai dasar dari kemampuan nyatanya. 

Bakat seseorang dalam olahraga yaitu kemampuan dasar yang berkenaan dengan 

penampilan gerak dan kombinasi dari beberapa kemampuan yang berhubungan 

dengan sikap dan bentuk badan seseorang. Bakat seseorang dalam olahraga adalah 

kemampuan dasar yang berkenaan dengan penampilan gerak dan kombinasi dari 

beberapa kemampuan yang berhubungan dengan sikap dan bentuk badan 

seseorang. Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan 

peluang seorang atlet berbakat, agar dapat berhasil dalam menjalani program 

latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak. (Said Junaidi, 2003:51) 

Dari pendapat di atas menunjukan bahwa bakat adalah potensi atau 

kemampuan seseorang yang bersifat bawaan, dan perlu dilatih agar mampu 

mencapai prestasi maksimal.  

2.1.1 Tahapan Pemanduan Bakat 

       Pemanduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk 

mencapai prestasi puncak memerlukan latihan yang panjang, kurang lebih antara 8 

s.d 10 tahun secara berahap, kontinyu, meningkat, dan berkesinambungan dengan 
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tahapan-tahapan sebagai berikut , yaitu 1) Pembibitan/panduan bakat, 2) 

Spesialisasi cabang olahraga, 3) Peningkatan prestasi. 

Rentang waktu setiap tahapan latihan, serta materi latihannya adalah sebagai 

berikut : 

(1) Tahapan latihan persiapan, lamanya kurang lebih 3 s.d 4 tahun. 

       Merupakan tahap dasar untuk memberikan kemampuan dasar yang 

menyeluruh kepada anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Pada tahap dasar 

ini, anak sejak usia dini yang berprestasi diarahkan pada tahap spesialisasi, akan 

tetapi latihan harus mampu membentuk kerangka tubuh yang kuat dan benar, 

khususnya dalam perkembangan biomotorik, guna menunjang peningkatan 

prestasi ditahapan latihan berikutnya.  

(2) Tahapan latihan pembentukan, lamanya kurang lebih 2 s.d 3 tahun. 

      Adalah untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet seperti yang diharapkan, 

sesuai dengan cabang olahraganya masing-masing. Kemampuan fisik maupun 

teknik telah terbentuk, demikian pula keterampilan taktik, sehingga dapat 

digunakan sebagai titik tolak pengembangan, serta peningkatan prestasi 

selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dispesialisasikan pada suatu cabang olahraga 

yang paling cocok baginya. 

(3) Tahapan latihan pemantapan, lamanya kurang lebih 2 s.d 3 tahun 

       Profil yang telah diperoleh pada tahap pemantapan, lebih ditingkatkan 

pembinaannya serta disempurnakan sampai ke batas maksimal. Tahap pemantapan 

ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet semaksimal mungkin, sehingga 

telah dapat mendekati bahkan mencapai puncak prestasinya. (KONI, 2000:11) 
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Sasaran tahapan-tahapan pembinaan adalah agar atlet mencapai prestasi 

puncak, dimana pada umumnya disebut GOLDEN AGE (usia emas). Tahapan ini 

didukung oleh program latihan yang baik, dimana perkembangannya dievaluasi 

secara periodik. Tahap pembinaan usia dini sampai mencapai prestasi puncak , 

adalah sebagai berikut : 

Pembinaan lanjutan untuk 
perbaikan dan mempertahankan                  Golden  
puncak  prestasi                                                   Age 
 
 
Tahapan latihan pemantapan                        Lama latihan 
                                                                         ± 3 tahun 
   
Tahapan latihan pembentukan                     Lama latihan 
 (spesialisasi)                                                   ± 3 tahun 
 
Tahapan latihan persiapan              Lama latihan 
 (multilateral)                                                  ± 4 tahun   
                                                                

Gambar 1. Tahapan pembinaan olahraga usia dini sampai mencapai     puncak 
(golden age)  

 
Sumber: Bompa 1990, Buku Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Usia Dini, 

Kantor MENPORA 1995 (KONI, 2000:13) 
 

 
2.2 Prinsip-Prinsip Pemanduan Bakat Olahraga 

       Prinsip-prinsip pemanduan bakat yang dikembangkan oleh beberapa pakar 

pemandu bakat dan dirangkum oleh Reignier: Salmela dan Russel (1993), sebagai 

berikut : 

(1) Pemanduan bakat olahraga harus dilihat sebagai sebuah proses, dalam 

konteks pengembangan bakat secara luas, 

(2)  Pemanduan bakat olahraga merupakan prediksi jangka panjang terhadap 

prestasi olahraga anak. 
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(3)  Pemanduan bakat harus mempertimbangkan tututan spesifikasi setiap cabang 

olahraga. 

(4)  Pemanduan bakat olahraga berdasarkan pendekatan berbagai disiplin ilmu, 

disebabkan penampilan olahraga dipengaruhi banyak aspek. 

(5)  Pemanduan bakat olahraga harus dapat menentukan aspek penentu prestasi 

olahraga, yang dipengaruhi oleh hereditas atau bawaan. 

(6)  Pemanduan bakat olahraga harus mempertimbangkan aspek dinamis dari 

penampilan olahraga, karena adanya faktor usia, pertumbuhan, dan latihan. 

(Wahadi, 2008:34) 

2.2.1 Metode pengidentifikasian Bakat  

       Bompa (1990), menjelaskan pengidentifikasian bakat dapat dilakukan dengan 

metode alamiah dan metode ilmiah. 

(1)  Metode alamiah 

       Metode alamiah adalah seleksi dengan pendekatan secara natural (alamiah), 

anak-anak menekuni olahraga tertentu sebagai akibat pengaruh lingkungan, antara 

lain tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua dan pengaruh teman sebaya. 

Perkembangan dan kemajuan atlet sangat lambat, karena seleksi untuk cabang 

olahraga yang layak dan ideal baginya tidak ada, kurang ataupun tidak tepat.  

(2)   Metode ilmiah 

       Metode ilmiah adalah seleksi dengan penerapan ilmiah (IPTEK), untuk 

memilih anak-anak usia dini yang senang dan gemar berolahraga, kemudian 

diidentifikasikan untuk menjadi atlet. Dengan metode ini, perkembangan anak 

usia dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi tinggi lebih cepat, 
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apabila dibandingkan dengan metode alamiah. Metode ini menyeleksi dengan 

pertimbangan faktor-faktor, antara lain : tinggi dan berat badan, kecepatan, waktu 

reaksi, koordinasi, kekuatan dan power. Potensi yang dapat menjadi acuan dalam 

penjaringan atlet sejak usia dini (kemampuan fisik, motorik, dan psikologi), 

meliputi sebagai berikut : 1) Organ/pertumbuhan fisik, 2) Kemampuan aerobik, 

jantung, dan paru, 3) Fleksibillitas dan kekuatan otot, 4) Bakat, 5) Indera dan 

saraf, 6) Intelegensia, 7) Minat dan bakat. (Said Junaidi, 2003:6-9) 

 

2.4 Motor Educability 

 Motor educability adalah suatu istilah yang cukup populer dikalangan 

guru-guru penjasorkes, karena berkenaan langsung dengan pengungkapan cepat 

lambatnya seseorang menguasai suatu keterampilan baru dengan cermat. Motor 

educability (sukar dinyatakan dalam bahasa indonesia) diartikan sebagai 

kemampuan umum untuk mempelajari tugas secara cepat dan cermat ( Craty, 

1964). Jika seseorang memperlihatkan sedemikian cepat menguasai suatu gerakan 

dengan kualitas dan kuantitas yang baik, maka orang itu mungkin dapat dikatakan 

memiliki tingkat motor educability yang baik, orang itu mungkin dapat 

mempelajari gerakan lain dengan cepat. (Rusli Lutan, 1988:115) 

Tes yang dapat digunakan untuk mengetahui cepat lambatnya seseorang dalam 

melakukan gerakan dengan menggunakan tes Iowa-Brace test for motor 

educability untuk mengetahui kemampuan motorik seseorang, sehingga termasuk 

dalam identifikasi bakat dengan metode ilmiah.  
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2.4.1 Hubungan Motor Educability dengan Penelusuran Potensi Olahraga 

Usia Dini. 

       Potensi olahraga usia dini merupakan kemampuan gerak yang dimiliki oleh 

anak usia dini yang kemungkinan dapat dikembangkan, sedangkan motor 

educability merupakan istilah yang biasa digunakan oleh guru penjasorkes untuk 

mengetahui kemampuan seseorang dalam melakukan keterampilan gerak. Jadi 

hubungan keduanya yaitu motor educability dapat digunakan untuk mengetahui 

potensi olahraga yang ada pada anak usia dini. 

 

2.4  Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini 

       Pertumbuhan manusia sangat kompleks, bukan hanya karena ada variasi 

antara dua jenis kelamin yang berbeda tetapi juga ada variasi di dalam diri orang 

yang sama dari waktu ke waktu selama proses pertumbuhan berlangsung. Masa 

anak-anak merupakan periode yang ditandai dengan peningkatan tinggi badan, 

berat badan, dan massa otot secara terus menerus. 

Masa anak-anak secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu: 

(1) Periode usia 2-6 tahun yang disebut dengan awal masa anak-anak (usia 

kelompok bermain taman kanak-kanak) 

(2)   Periode usia 6-9 tahun yang disebut dengan periode pertengahan masa 

kanak-kanak (usia kelas 1-4 Sekolah Dasar) 

(3) Periode usia 9-12 tahun yang disebut dengan periode akhir masa kanak-kanak 

(usia kelas 4-6 Sekolah Dasar). (Kemenegpora, tt:21) 
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2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumbuhan dan Perkembangan 

Anak. 

       Proses pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hasil perpaduan antara 

faktor keturunan dan lingkungan.  

2.4.1.1 Faktor genetik (bawaan) dipengaruhi : 

(1) Faktor genetik orang tua  

Besarnya pengaruh faktor keturunan terhadap pertumbuhan jasmani anak 

mempunyai korelatif yang positif, yaitu antara tinggi badan anak dan tinggi badan 

orang tua, korelasi ini meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. 

(2) Faktor endokrin 

Hormon pertumbuhan (growth hormone), mengatur    pertumbuhan tulang. 

Hormon tiroid, bekerja sama dengan hormon pertumbuhan.Hormon sex, berfungsi 

sebagai pematangan sifat kelaminsekaligus membatasi tinggi badan. 

2.4.1.2 Kebutuhan fisik 

(1) Gizi 

Pada awal masa kanak-kanak pengaruh lingkungan khususnya makanan lebih 

dominan daripada dibandingkan dengan genetik atau pengaruh lingkungan 

lainnya. Makanan yang paling berperan adalah protein dan energi yang berasal 

dari lemak dan karbohidrat. 

(2) Pemeliharaan kesehatan termasuk imunisasi dan pengibatan sederhana. 

(3) Kondisi hidup sehat, temasuk kebersihan perorangan, kebersihan lingkungan, 

olahraga, dsb. 
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2.4.1.3 Kebutuhan emosi 

Hubungan ibu dan bapak pada tahun-tahun pertama sangat mempengaruhi 

pertumbuhan anak yang hormonis. Tahun berikutnya anak juga membutuhkan 

figur bapak untuk perkembangan aspek emosinya. 

2.4.1.4 Kebutuhan stimulasi/pendidikan 

Kebutuhan ini mencakup pemberian rangsangan untuk perkembangan emosi, 

sosial, dan intelektual. Stimulasi memegang peran penting untuk membentuk 

kepribadian anak, penghayatan, dan pembentukan sikap perilaku yang 

bertanggung jawab, serta perkembangan intelektual dan keterampilan. (Said 

Junaidi, 2003:16) 

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan 

Prinsip-prinsip pertumbuhan dan pekembangan anak usia dini, yaitu : 

(1) Konsep Dasar 

 Perkembangan yaitu perubahan yang dialami individu, atau organisme menuju 

tingkat kedewasaan (maturity), yang berlangsung sistematik, progresif, dan 

berkesinambungan, baik mengenai fisik maupun psikis. Pertumbuhan ditandai 

dengan indikator bertambahnya kuantitas fisik. Perkembangan, adanya perubahan 

(kuantitas dan kualitas) fisik dan psikis.  

(2) Manifestasi Perkembangan. 

Manifestasi perkembangan individu dapat diunjukan dengan muncul atau 

hilangnya, bertambah atau berkurangnya bagian, fungsi-fungsi atau sifat psikologi 

dan fisik, baik secara kualitas maupun kuantitas yang sampai batas tertentu dapat 
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diamati dan diukur dengan menggunakan instrumen (teknik) yang sesuai. 

(Husdarta dan Yudha M. Saputra, 2000:5) 

2.4.3 Karakteristik Anak Usia 6-12 Tahun. 

       Beberapa karakteristik anak usia dini yang dijelaskan dalam Asdep 

Pengembangan Tenaga dan Pembinaan Keolahragaan Deputi Bidang Peningkatan 

Prestasi dan IPTEK Olahraga Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, antara 

lain: 

2.4.3.1 Perkembangan fisik dan motorik 

Karakteristik Perkembangan fisik dan motorik, antara lain : 

(1) Tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan antara 111,8-152,4 cm 

dan 20,0-40.8 kg. 

(2)   Pertumbuhan lamban, terutama mulai usia sekitar 8 tahun hingga akhir 

periode ini. Meskipun lamban, tetapi tetap ada penambahan pertumbuhan secara 

bertahap dan ajeg, meskipun tidak senyata pertumbuhan yang tampak di usia pra-

sekolah. 

(3) Tubuhnya akan memanjang, dengan penambahan tinggi badan rata-rata 5-7 

cm dan berat badan sekitar 1,4-2,7 kg per tahun. 

(4) Perkembangan sesuai dengan prinsip cephalocaudal dan proximodistal, 

dimana otot-otot besar lebih berkembang dibanding otot kecil. 

(5) Perkembangan aspek fisiologis perempuan biasanya 1 tahun lebih awal dari 

pada anak laki-laki, dan perbedaan minat akan mulai nampak pada akhir periode 

ini. 
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(6) Kecenderungan untuk beraktifitas dengan tangan kana sekitar 85% dan kiri 

15%. 

(7) Kemampuan atau kecepatan reaksinya rendah khususnya di awal periode ini, 

sebab mereka masih mengalami kesulitan untuk melakukan koordinasi mata-

tangan dan mata-kaki. Namun pada akhir periode ini koordinasi suda dapat 

mereka atasi dengan baik. 

(8) Baik anak peempuan maupun laki-laki penuh tanaga dan energik, namun pada 

umumnya tidak memiliki daya tahan sehingga cepat lelah. Mereka biasanya 

sangat responsif dalam latihan. 

(9) Di akhir periode ini mekanisme persepsi visual sudah berkembang penuh. 

(10) Biasanya masih berpenglihatan jarak jauh, sehingga siap untuk melakukan 

pekerjaan yang membutuhkan kecermatan penglihatan. 

(11) Sebagian besar gerak dasar dapat dilakukan dengan baik dalam awal periode 

ini. 

(12) Berbagai bentuk keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan, dapat 

berkembang dengan baik. 

(13) Aktifitas yang membutuhkan kecermatan mata dan anggota badan sangat 

berkembang dengan perlahan dan perlu berlatih berkali-kali sebelum mereka 

dapat melakukan dengan baik. (Kemenegpora, tt:37) 

2.4.3.2 Perkembangan Kognisi. 

(1) Diawal periode ini konsentrasi sangat rendah sehingga cepat bosan. 

(2) Mereka menunjukan hasrat yang besar untuk melakukan segala hal, namun 

masih membutuhkan bantuan dan arahan dalam membuat keputusan. 
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(3) Memiliki imajinasi yang sangat hebat dan memiliki pemikiran yang sangat 

kreatif. (Kemenegpora, tt:38) 

2.4.3.3 Perkembangan Afeksi 

(1) Di awal periode minat anak perempuan dan laki-laki sama, namun di akhir 

periode berangsur-angsur mereka memiliki perbedaan minat. 

(2) Anak-anak di periode ini masih self-centered, sehingga mereka akan bermain 

buruk jika kelompoknya besar dan waktunya panjang. 

(3) Akan nampak ketiak konsistenan dalam taraf kematangan, di rumah mereka 

lebih kekanak-kanakan daripad di sekolah. 

(4) Anak-anak responsif terhadap kewibawaan, hukuman yang adil, disiplin, dan 

penguatan. 

(5) Mereka menyukai petualangan dan sangat berhasrat untuk ikut atau terlibat 

dalam kelompok teman-temannya untuk melakukan kegiatann yang “berbahaya 

dan rahasia”. 

(6) Konsep dirinya mulai terbentuk. (Kemenegpora, tt:39) 

 

2.5 Elemen-Elemen Penting dalam Belajar 

       Oxedine (1968), mengungkapkan beberaapa elemen penting dalam belajar 

yaitu: 1) ada makhluk hidup yang termotifasi, 2) ada insentif yang menuntun ke 

arah pemuasan motif-motif tertentu, 3) ada hambatan atau rintangan yang 

mencegah untuk diperolehnya insentif itu dengan segera, 4) ada usaha atau 

kegiatan dari organisme yang bersangkutan untuk memperoleh insentif itu. 

Keempat elemen belajar tersebut juga dapat diterapkan dalam belajar motorik, 
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pertama tujuan yang ingin dicapai harus ditetapkan untuk mengarahkan kegiatan 

belajar. Faktor motivasi juga sedemikian penting untuk belajar motorik. Insentif 

seperti sukses melakukan suatu keterampilan, pengakuan lingkungan terhadap 

prestasi misalnya merupakan motivasi yang mendorong seseorang untuk 

mengulang-ulang kegiaannya. Hambatan akan selalu dialami sehingga kegiatan 

belajar tidak akan pernah berhenti dan semua makhluk hidup berusaha untuk 

mengatasi hambatan itu. Kata kunci dalam belajar adalah self actifity dan 

dianggap sebagai elemen utama untuk memperlancar proses belajar. (Rusli Lutan, 

1988:116) 

 

2.6 Pembinaan Olahraga pada Anak Usia Dini dengan Program 

Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar. 

Dalam pembinaan olahraga usia dini melalui sekolah dengan memanfaatkan 

kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler sebagai wadah kegiatan yang efektif pada 

Sekolah Dasar. 

2.6.1 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

       Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah pendidikan yang 

mengaktualisasikan potensi-potensi aktfitas manusia berupa sikap, tindak, dan 

karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan 

cita-cita kemanusiaan. Pangrazi dan Dauer mengungkapkan bahwa pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan  merupakan bagian dari program pendidikan 

umum yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan didefinisi sebagai 
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pendidikan gerak dan pendidikan melalui gerak, dan harus dilakukan dengan cara-

cara yang sesuai dengan konsepnya. (Adang Suherman, 2000:20) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan merupakan pendidikan yang mempelajari gerak 

manusia sehingga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan manusia. Fungsi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang 

mengutamakan aktifitas-aktifitas jasmani, berperan dalam pembinaan dan 

pengembangan individu dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani,mental, sosial, serta emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Secara 

umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, 

yaitu: 

(1) Perkembangan fisik, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktifitas yang melibatkan kekuatan fisik dan berbagai organ tubuh seseorang. 

(2) Perkembangan gerak, berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak 

secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna. 

(3) Perkembangan mental, berhubangan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab. 

(4) Perkembangna sosial, berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok masyarakat. (Adang Suherman, 2000:23) 
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2.6.2 Intrakurikuler 

Program intrakurikuler adalah mata pelajaran wajib di sekolah yang tujuan 

utamanya meningkatkan kesegaran jasmani, lebih menekankan pada pengenalan 

dan kemampuan gerak dasar dan keterampilan dasar cabang-cabang olahraga. 

(Said Junaidi, 2003:62) 

2.6.3 Ekstrakurikuler 

Program ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan diluar 

jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan keterampilan 

pada satu cabang olahraga dengan pilihannya / bakat dan kesenangannya. (Said 

Junaidi, 2003:63) 

2.6.4.1 Bentuk Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler 

(1) Keadaan di Lapangan  

      Dalam rangka pelaksanaan program ekstrakulikuler di sekolah dasar, 

menghadapi berbagai masalah sebagai berikut 1) Kurang atau tidak adanya guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan yang mampu menangani cabang olahraga 

tertentu. 2) Kurang atau tidak adanya sarana dan prasarana untuk cabang olahraga 

yang di inginkan. 3) Kurangnya perhatian dan pimpinan sekolah dan guru 

pendidikan jasmani dan kesehatan dan penilik olahraga terhadap pembinaan atlet 

yang berbakat atau berprestasi. 4) Belum melibatkan orang tua siswa dalam 

melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler. 5) Belum terprogramnya dengan baik 

kegiatan latihan, pertandingan dan kompetisi secara teratur, berjenjang dan 

beraturan. (Said Junaidi. 2003:65) 
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(2) Pengembangan Program Ekstrakurikuler 

       Langkah-langkah pengembangan program ekstrakurikuler sebagai berikut 1) 

Pilih prioritas cabang olahraga yang dikategorikan cabang olahraga pokok dan 

pilihan yang paling mungkin dikembangkan prestasinya. 2) Melakukan 

pemanduan bakat sedini mungkin dengan melaui pertandingan, perlombaan, 

kejuaraan, kompetisi antar klub sekolah. 3) Galang kerjasama dengan KONI 

perkumpulan, FPOK/IKIP di tempat sekolah berada dalam rangka pencarian bibit 

dan pemanduan bakat. 4) Susun program latihan dari masing-masing cabang 

olahraga yang diprioritaskan dan yang akan dikembangkan disekolah 

bersangkutan. 5) Hidupkan OSIS/BAPOPSI di sekolah masing-masing. Metode di 

atas dapat melaksanakn pembinaan olahraga usia dini dengan konsisten dan 

berkesinambungan mulai dari pencarian bakat-bakat peserta didik dan kemudian 

dilanjutkan proses pembinaan yang baik.(Said Junaidi. 2003:66) 

 

2.7 Peran Orang Tua dan Masyarakat Terhadap Perkembangan Olahraga. 

       Sesuai dengan Undang –Undang Sistem Keolahragan Nasional, orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban terhadap 

perkembangan olahraga, yang tercantum dalam pasal sebagai berikut : 

Hak dan Kewajiban orang tua, pasal 9 : 

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 

mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan olahraga anaknya. 

(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknyauntuk aktif 

berpartisipasi dalam olahraga. 
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Hak dan Kewajiban Masyarakat, pasal 10 : 

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan olahraga. 

(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan keolahragaan. (Sentosa Sembiring, 2008:9). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

penelitian yang diharapkan. 

       Jenis-jenis penelitian kuantitatif dapat dibedakan dari keberadaan data yang 

diteliti, sudah tersedia atau baru akan ditimbulkan. Jika data sudah ada (dalam arti 

tidak sengaja ditimbulkan), dan peneliti tinggal merekam, maka penelitian non-

eksperimen. Sebaliknya jika peneliti ingin mengetahui gambaran tentang data 

secara sengaja ditimbulkan, maka penelitiannya berbentuk eksperimen. Penelitian 

non eksperimen yang banyak dilakukan antara lain : (1) penelitian deskriptif, (2) 

eksploratif, (3) survei, (4) evaluasi. (Suharsimi Arikunto, 2006:14). 

Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai 

situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi 

data dasar belaka. (Moh. Nazir, Ph.D, 2003:55) 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan agar 

mendapatkan data yang lengkap. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. ( 

Sugiyono, 2007:61) 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala sekolah, Guru Penjasorkes dan siswa 

SD di Kecamatan Kalibagor, orang tua, dan tokoh masyarakat di Kecamatan 

Kalibagor. 

3.2.2 Sampel 

       Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

(Sugiyono, 2007:62) 

Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa SD sejumlah 100 siswa, Kepala Sekolah, 

Guru Penjasorkes dari SD Negeri 1 Pajerukan, SD Negeri 2 Suro, SD Negeri 1 

Petir, SD Negeri Karangdadap, SD Negeri 1 Kalibagor, tokoh masyarakat 5 orang 

dan orang tua siswa 5 orang. 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proporsional random 

sampling dilakukan karena populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen. 

(Sugiyono, 2007:64)  

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proporsional random sampling yaitu peneliti mengambil sampel secara acak yang 

dianggap oleh peneliti dapat mewakili dari semua populasi yang ada pada 

penelitian ini . 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. 

(Suharsimi Arikunto, 2006:116) 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118).  Berdasarkan permasalahan 
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yang akan diteliti, maka variabel dalam penelitian ini adalah potensi olahraga 

pada usia dini se-Kecamatan Kalibagor. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui. (Suharsimi Arikunto, 2006:151) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Pada angket 

pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang bisa dijawab secara bebas oleh 

responden, dan pada angket tertutup berisi pertanyaan yang telah memiliki 

alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh responden. (Nana Syaodih 

Sukmadinata, 2008:219) 

 Penelitian ini menggunakan angket terbuka yang dibagikan kepada Kepala 

Sekolah SD, Guru Pendidikan Jasmani SD, orang tua siswa SD, dan tokoh 

masyarakat di Kecamatan Kalibagor untuk memperoleh data yang lengkap. 

3.4.2 Tes 

Data yang diungkapkan dalam penelitian dibedaakan menjadi tiga jenis, yaitu 

fakta, pendapat, dan kemampuan. Untuk menguku ada atau tidaknya, serta 

besarnya kemampuan objek yang diteliti menggunakan tes. (Suharsimi Arikunto, 

2006:223) 
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Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakanuntuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. (Suharsimi Arikunto, 2006:223) 

Untuk mengetahui kemampuan, dalam hal ini adalah bakat olahraga yang ada 

pada peserta didik Sekolah Dasar yang merupakan anak usia dini, maka peneliti 

menggunakan metode tes Iowa-Brace Test for Motor Educability. 

Pemanduan  Iowa – Brace Test for Motor Educability dengan metode sport 

search adalah suatu model pengidentifikasian bakat terdiri dari 10 butir tes yang 

bertujuan membantu, untuk menemukan potensi anak yang berbakat, Test yang 

diberikan meliputi 10 bentuk tes gerak, sebagai berikut : 

3.4.2.1 Test untuk  putra 

(1) Test 8 

Berdiri 1 kaki. Tutup mata. Melompat ke belakang 5 lompatan. 

(2)  Test 4 

Balik kanan, berlutut dengan 1 tungkai, dan angkat tungkai yang lain (bertumpu 

hanya pada 1 lutut). Rentangkan kedua lengan ke samping. Pertahankan posisi ini 

selama likhhma hitungan.1001,1002, 1003, 1004, 1005. 

(3)  Test 10 

Berdiri dengan kaki kiri. Melompat sambil melakukan ½ putaran (180º) ke arah 

kiri dan pertahankan keseimbangan. 

(4)  Test 9 

Melompat setingi tinginya, ayun kedua tungkai lurus ke depan, saat melayang 

sentuh ujung jari kaki dengan jari tangan. 
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(5)  Test 7 

Berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan putaran 360º ke arah kiri. 

Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada saat mendarat, tidak 

kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

(6)  Test 2  

Duduk di lantai, tungkai lurus dan rapat. Letakaan tangan kanan di lantai di 

belakang badan. Putar badan ke arah kanan daan luruskan lengan hinga badan 

terangkat. Berat badan di sangga oleh tangan kanan daan kaki kanan. Pertahankan 

posisi ini selama lima hitungan. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

(7)  Test 3 

Berdiri kaki rapat. Jongkok, kedua lengan berada diantara tungkai melewati 

bagian belakang pergelangan kaki, tautkan kedua belah jemari tangan dengan di 

depan pergelangan kaki. Pertahankan posisi ini selama lima hitungan. 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005. 

(8)  Test 6 

Tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan. Tungkai menyilang, 

kemudian duduk. Berdiri kembali dengan kedua tangan tetap di bahu, tidak boleh 

menggerak-gerakan badan atau tungkai untuk membantu keseimbangan. 

(9) Test 12 

Berlutut. Kedua telapak kaki menghadap ke atas (punggung kaki melekat di 

lantai). Ayun kedua tangan, melompat, mendarat dengan dua kaki. Sebelum 

melompat, kedua telapak kaki harus tetap menghadap ke atas. 

(10) Test 13 
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Jongkok, dengan satu tungkai lurus ke depan. Lakukan lompatan dengan 

bergantian kaki tungku dan tungkai yang di luruskan. Lakukan dua kali lompatan 

untuk tiap tungkai. Tumit tungkai harus lurus boleh menyentuh lantai, sementara 

tumit tungkai yang di tekuk harus selalu menyentuh pinggul. 

3.4.2.2 Test untuk puteri  

(1)  Test 8 

Derdiri satu kaki. Tutup mata. Melompat ke belakang 5 lompatan. 

(2)  Test 14 

Berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan putaran 360º ke arah 

kanan. Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada saat mendarat, tidak 

bolah kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

(3)  Test 7 

Berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan putaran 360º ke arah kiri. 

Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada saat mendarat, tidak bolah 

kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

(4)  Test 15 

Duduk dengan tungkai ditekuk di depan dada. Masukkan kedua lengan di antara 

tungkai, lewat bawah lutut, pegang pergelangan kaki. Berguling cepat ke arah 

kanan, dengan berat badan pertama di tumpukan di lutut kanan, kemudian bahu 

kanan, punggung, bahu kiri, lutut kiri, dan kembali ke posisi duduk. Saat kembali 

ke posisi duduk, menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah menghadap 

saat sebelum bergerak. 
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(5)  Test 9 

Melompat setinggi-tingginya, ayun kedua tungkai lurus ke depan, saat melayang 

sentuh ujung jari kaki dengan jari kanan. 

(6)  Test1 

Berdiri dengan kaki kiri. Membungkuk ke depan, dua telapak tangan menyentuh 

lantai. Luruskan tungkai kanan ke belakang. Sentuhkan dahi ke lantai, dan 

kembali ke posisi berdiri tanpa kehilangan keseimbangan. 

(7)  Test 3 

Berdiri kaki rapat. Jongkok, kedua lengan berada di antara tungkai, melewati 

bagian belakang pergelangan kaki, tautkan kedua belah jemari tangan di depan 

pergelangan kaki. Pertahankan posisi ini selama lima hitungan. 1001, 1002, 1003, 

1004, 1005. 

(8)  Test 12 

Berlutut. Kedua telapak kaki menghadap ke atas (punggung kaki melekat di 

lantai). Ayun kedua tangan, melompat, mendarat dengan dua kaki. Sebelum 

melompat, kedua telapak kaki harus tetap menghadap ke atas. 

(9)  Test 11 

Melompat ke atas dengan tumpuan kaki kanan. Ayun kedua tungkai ke arah sisi  

kiri badan. Saat melayang, kedua kaki bertepuk. Saat kaki bertepuk/ bersentuhan, 

posisi kaki berada di luar garis bahu. Mendarat dengan kaki terbuka. 

(10)  Test 5 

Melompat setinggi-tingginya, sambil kaki bertepuk 2x, mendarat dengan kaki 

terbuka. (Barry and Nelson, 1969:144) 
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3.5  Analisis Data 

Untuk menentukan metode analisis data harus melihat alat pengambilan data 

dan data yang dihasilkan. Dalam penelitian ini berbentuk deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau suau fenomena. Penelitian diskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. (Sukardi, 2009:157)  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui potensi olahraga pada anak usia dini 

se-Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas tahun 2010. Data yang dihasilkan 

dalam penelitian ini bersifat kuantitaif yaitu digambarkan dengan persentase 

angka-angka untuk memperoleh kesimpulan akhir. 

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis, adapun teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan 

prosentase. 

Teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut: 

(1)   Menghitung nilai responden dari masing-masing aspek/sub variabel dengan 

pemberian skor atau nilai tes dari responden. 

(2) Merekap nilai atau penyekoran 

(3) Menghitung nilai rata-rata 

(4) Menghitung prosentase dengan rumus 

NP =
SM
R

X 100% 

NP = nilai dalam % 

R = skor rata-rata yang dicapai sampel 

SM = skor maksimal ideal 
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       Analisis data penelititan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis presentase. Hasil analisis dipersentasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif persentase, ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, 

kemudian digabungkan dengan hasil kuesioner dan ditarik sebuah kesimpulan. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

       Upaya pembinaan olahraga pada anak usia dini harus dilakukan secara 

konsisten dan berkesinambungan, serta dengan pendekatan sehingga anak 

berkeinginan untuk menjadi atlet. Keberhasilan anak untuk meraih prestasi yang 

maksimal berawal dari bakat yang dimiliki oleh anak tersebut serta dukungan 

yang baik dari lingkungan, seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Penelitian ini 

yang bertujuan untuk menelusuri potensi olahraga pada anak usia dini di 

kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas menggunakan teknik pengambilan 

data dengan cara test Iowa-Brace Test for Motor Educability kepada anak didik 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kalibagor sejumlah 100 siswa dan kuesioner 

yang dibagikan kepada Kepala Sekolah SD, Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar, orang tua siswa, tokoh masyarakat di Kecamatan Kalibagor, serta pengurus 

KONI Kabupaten Banyumas sebagai data pendukung. 

 

4.1.1 Hasil Analisis Data test Iowa-Brace Test for Motor Educability 

        Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing tes Iowa-

Brace Test for Motor Educability yang dilakukan terhadap siswa putra dan putri 

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tes, diperoleh data sebagai berikut : 

4.1.1.1 Hasil Analisis Tes Iowa-Brace Test for Motor Motor Educability Siswa 

Putra 
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(1) Test 8 

       Test  8 ini berupa berdiri 1 kaki. Tutup mata. Melompat ke belakang 5 

lompatan siswa putra.  

Tabel 2. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 8 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 49 96,08% 
2 1 2 3,92% 
3 0 0 0% 
 Total 51 100% 

 

Hasil tes 8 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 49 siswa dan dengan jumlah persentase 96,08 

%. b) Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,92%. 

(2) Test 4 

Test  4  ini berupa balik kanan, berlutut dengan 1 tungkai, dan angkat tungkai 

yang lain (bertumpu hanya pada 1 lutut). Rentangkan kedua lengan ke samping. 

Pertahankan posisi ini selama lima hitungan.1001,1002, 1003, 1004, 1005. 

Tabel 3. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 4 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 49 96,08% 
2 1 1 1,96% 
3 0 1 1,96% 
 Total 51 100% 

 
Hasil tes 4 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 49 siswa dan dengan jumlah persentase 96,08%. 
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b) Nilai 1  sebanyak  1 siswa dengan jumlah persentase  1,96%. c) Nilai 0  

sebanyak 1 siswa dengan jumlah persentase 1,96%. 

(3) Test 10 

Test  10  ini berupa berdiri dengan kaki kiri. Melompat sambil melakukan ½ 

putaran (180º) ke arah kiri dan pertahankan keseimbangan. 

Tabel 4. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 10 Siswa Putra Sekolah Dasar 

di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 46 90,20% 
2 1 3 5,88% 
3 0 2 3,92% 
 Total 51 100% 

 
Hasil tes 10 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  46 siswa dan dengan jumlah persentase 

90,20%. b) Nilai 1  sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase 5,88%. c) Nilai 0  

sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,92%. 

(4) Test 9 

Test  9  ini berupa melompat setingi tinginya, ayun kedua tungkai lurus ke 

depan, saat melayang sentuh ujung jari kaki dengan jari tangan. 

Tabel 5. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 9 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 41 80,39% 
2 1 3 5,88% 
3 0 7 13,73% 
 Total 51 100% 
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Hasil tes 9 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 41 siswa dengan jumlah persentase 80,39%. b) 

Nilai 1  sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase 5,88%. c) Nilai 0  sebanyak 

7siswa dengan jumlah persentase 13,73%. 

(5) Test 7 

Test  7 ini berupa berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan 

putaran 360º ke arah kiri. Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada saat  

mendarat, tidak kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

 
Tabel 6. 

Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 7 Siswa Putra Sekolah Dasar di 
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 46 90,20% 
2 1 5 9,80% 
3 0 0 0% 
 Total 51 100% 

 

Hasil tes 7 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 46 siswa dan dengan jumlah persentase  

90,20%. b) Nilai 1  sebanyak 5 siswa dengan jumlah persentase 9,80%. c) Nilai 0  

sebanyak 0 siswa  atau tidak ada.  

(6) Test 2 

Test  2  ini berupa duduk di lantai, tungkai lurus dan rapat. Letakaan tangan 

kanan di lantai di belakang badan. Putar badan ke arah kanan daan luruskan lengan 

hinga badan terangkat. Berat badan di sangga oleh tangan kanan daan kaki kanan. 

Pertahankan posisi ini selama lima hitungan. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 
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Tabel 7. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 2 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 50 98,04% 
2 1 1 1,96% 
3 0 0 0% 
 Total 51 100% 

 

Hasil tes 8 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 50 siswa dan dengan jumlah persentase 98,04%. 

b) Nilai 1  sebanyak 1 siswa dan dengan jumlah persentase 1,96%. c) Nilai 0  

sebanyak 0 siswa  atau tidak ada.  

(7) Test 3 

Test  3  ini berupa berdiri kaki rapat. Jongkok, kedua lengan berada diantara 

tungkai melewati bagian belakang pergelangan kaki, tautkan kedua belah jemari 

tangan dengan di depan pergelangan kaki. Pertahankan posisi ini selama lima 

hitungan. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

Tabel 8. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 3 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 48 94,12% 
2 1 1 1,96% 
3 0 2 3,92% 
 Total 51 100% 

 

Hasil tes 3 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 48 siswa dan dengan jumlah persentase 94,12 
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%. b) Nilai 1  sebanyak 1 siswa dengan jumlah persentase 1,96%. c) Nilai 0  

sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,92%. 

(8) Test 6 

Test  6  ini berupa tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan. 

Tungkai menyilang, kemudian duduk. Berdiri kembali dengan kedua tangan tetap 

di bahu, tidak boleh menggerak-gerakan badan atau tungkai untuk membantu 

keseimbangan. 

Tabel 9. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 6 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 46 90,20% 
2 1 2 3,92% 
3 0 3 5,88% 
 Total 51 100% 

 

Hasil tes 6 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 46 siswa dan dengan jumlah persentase 90,20%. 

b) Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,92%. c) Nilai 0  

sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase 5,88%. 

(9) Test 12 

Test  12  ini berupa berlutut. Kedua telapak kaki menghadap ke atas 

(punggung kaki melekat di lantai). Ayun kedua tangan, melompat, mendarat 

dengan dua kaki. Sebelum melompat, kedua telapak kaki harus tetap menghadap 

ke atas. 
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Tabel 10. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 12 Siswa Putra Sekolah Dasar 

di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No    Nilai          Frekuensi Persentase (%) 
1   2      51 100% 
2   1     0 0% 
3   0     0 0% 
 Total     51 100% 

 

Hasil tes 12  untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 51  siswa dengan jumlah persentase  100%. b) Nilai 

1  sebanyak 0 siswa atau tidak ada. c) Nilai 0  sebanyak 0 siswa atau tidak ada. 

(10) Test 13 

Test  13  ini berupa Jongkok, dengan satu tungkai lurus ke depan. Lakukan 

lompatan dengan bergantian kaki tungku dan tungkai yang di luruskan. Lakukan 

dua kali lompatan untuk tiap tungkai. Tumit tungkai harus lurus boleh menyentuh 

lantai, sementara tumit tungkai yang di tekuk harus selalu menyentuh pinggul. 

Tabel 11. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 13 Siswa Putra Sekolah Dasar 

di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No    Nilai          Frekuensi Persentase (%) 
1   2   44 86,28% 
2   1   2 3,92% 
3   0   5 9,80% 
   Total   51 100% 

 

Hasil tes 13 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 44 siswa  dan dengan jumlah persentase 

86,28%. b) Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase  3,92%. c) Nilai 0  

sebanyak 5 siswa dengan jumlah persentase 9,80%. 
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4.1.1.2 Rekapitulasi Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace Test 

for Motor Educability  Siswa Putra Sekolah  Dasar di Kecamatan Kalibagor 

Kabupaten Banyumas 

Table 12. 
Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace 

Test for Motor Educability  Siswa Putra Sekolah  Dasar 
di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun2010 

No    Jumlah Nilai     Klasifikasi Frekuensi Persentase ( % ) 

1 57-69 sangat baik     49 96,08% 

2 43-54 Baik    2 3,92% 

3 33-41 Sedang    - - 

4 23-31 Kurang    - - 

∑f = 51 100% 

 

Hasil Test  Iowa-Brace  Test for Motor Educability  Siswa Putra Sekolah  Dasar 

di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas :  a)  kategori  sangat baik 

sebanyak  49 siswa  dengan jumlah persentase 96,08%. b) kategori baik sebanyak  

2 siswa dengan jumlah persentase 3,92%. c) kategori sedang sebanyak 0  siswa 

dengan jumlah persentase 0%. d) kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan 

jumlah persentase  0%. Hasil analisis di atas menunjukan bahwa bakat olahraga 

yang ada pada siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor sangat baik, 

hal itu bisa dikarenakan kondisi badan yang mendekati ideal serta faktor psikologi 

anak yang selalu aktif sehingga dapat melakukan gerakan-gerakan tubuh dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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Gambar  2. Hasil Test  Iowa-Brace Test for Motor Educability  Siswa 
    Putra Sekolah  Dasar  di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 
 

4.1.1.3 Hasil Analisis Tes Iowa-Brace Test for Motor Motor Educability Siswa 

Putri 

(1) Test 8 

Test  8 ini berupa berdiri satu kaki. Tutup mata. Melompat ke belakang 5 

lompatan. 

Tabel 13. 

Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 8 Siswa Putri Sekolah Dasar di 
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 47 95,92% 
2 1 2 4,08% 
3 0 0 0% 
 Total 49 100% 

 

Hasil tes 8 untuk siswa putri  Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak  47  siswa dan dengan jumlah persentase 
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95,92%. b) Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 4,08%. c) Nilai 0  

sebanyak 0 siswa atau tidak ada. 

(2) Test 14 

Test  14  ini berupa berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan 

putaran 360º ke arah kanan. Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada 

saat mendarat, tidak bolah kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

Tabel 14. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 14 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 45 91,84% 
2 1 3 6,12% 
3 0 1 2,13% 
 Total 49 100% 

 

Hasil tes 14 untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak  45  siswa dan dengan jumlah persentase 

91,84%. b) Nilai 1  sebanyak  3 siswa dengan jumlah persentase  6,12%. c) Nilai 0  

sebanyak 1 siswa dengan jumlah persentase 2,13%. 

(3) Test 7 

Test  7  ini berupa berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke atas dengan 

putaran 360º ke arah kiri. Mendarat dengan arah menghadap yang sama. Pada saat 

mendarat, tidak bolah kehilangan keseimbangan atau melangkah. 
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Tabel 15. 
DaftarAnalisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 7 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 48 97,96% 
2 1 0 0% 
3 0 1 2,04% 
 Total 49 100% 

 
Hasil tes 7 untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  48 siswa dan dengan jumlah persentase 

97,96%. b) Nilai 1  sebanyak 0 siswa atau tidak ada. c) Nilai 0  sebanyak 1 siswa 

dengan jumlah persentase 2,04%. 

(4) Test 15 

Test  15  ini berupa duduk dengan tungkai ditekuk di depan dada. Masukkan 

kedua lengan di antara tungkai, lewat bawah lutut, pegang pergelangan kaki. 

Berguling cepat ke arah kanan, dengan berat badan pertama di tumpukan di lutut 

kanan, kemudian bahu kanan, punggung, bahu kiri, lutut kiri, dan kembali ke 

posisi duduk. Saat kembali ke posisi duduk, menghadap ke arah yang berlawanan 

dengan arah menghadap saat sebelum bergerak. 

Tabel 16. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 15 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 

 
Hasil tes 15  untuk siswa putri   Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor 

Kabupaten Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  1 siswa dengan jumlah persentase 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 1 2,04% 
2 1 0 0% 
3 0 48 97,96% 
 Total 49 100% 
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2,04%.  b)  Nilai 1  sebanyak 0 siswa atau tidak ada. c) Nilai 0  sebanyak 48 siswa 

dengan jumlah persentase 97,96%. 

(5) Test 9 

Tes 9 ini berupa melompat setinggi-tingginya, ayun kedua tungkai lurus ke 

depan, saat melayang sentuh ujung jari kaki dengan jari kanan. 

Tabel 17. 
Daftarl Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 9 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 

 

Hasil tes 9 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 0 siswa atau tidak ada. b) Nilai 1  sebanyak 9 

siswa  dengan jumlah persentase 18,37%. c) Nilai 0 sebanyak 40 siswa dengan 

jumlah persentase 81,63%. 

(6) Test 1 

Test  1  ini berupa  berdiri dengan kaki kiri. Membungkuk ke depan,  dua 

telapak tangan menyentuh lantai. Luruskan tungkai kanan ke belakang. 

Sentuhkan dahi ke lantai, dan kembali ke posisi berdiri tanpa kehilangan 

keseimbangan.  

Tabel 18. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 1 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 17 34,69% 
2 1 3 6,12% 
3 0 29 59,18% 
 Total 49 100% 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 0 0% 
2 1 9 18,37% 
3 0 40 81,63% 
 Total 49 100% 
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Hasil tes 1 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 17 siswa dengan jumlah persentase 34,69%. b) 

Nilai 1  sebanyak 3 siswa  dengan jumlah persentase 6,12%. c) Nilai 0  sebanyak 

29 siswa atau dengan jumlah persentase 59,18%. 

(7) Test 3 

Test  3  ini berupa Berdiri kaki rapat. Jongkok, kedua lengan berada di antara 

tungkai, melewati bagian belakang pergelangan kaki, tautkan kedua belah jemari 

tangan di depan pergelangan kaki. Pertahankan posisi ini selama lima hitungan. 

1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

Tabel 19. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 3 Siswa Putra Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2010 

 

Hasil tes 3 untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 39 siswa dan dengan jumlah persentase 79,59%. 

b) Nilai 1  sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 8,16%. c) Nilai 0  

sebanyak 6 siswa dengan jumlah persentase 12,24%. 

(8) Test 12 

Test  12  ini terdiri dari  berlutut. Kedua telapak kaki menghadap ke atas 

(punggung kaki melekat di lantai). Ayun kedua tangan, melompat, mendarat 

dengan dua kaki. Sebelum melompat, kedua telapak kaki harus tetap menghadap 

ke atas. 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 39 79,59% 
2 1 4 8,16% 
3 0 6 12,24% 
 Total 49 100% 
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Tabel 20. 

Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 12 Siswa Putri Sekolah Dasar di 
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 

 
Hasil tes 12 untuk siswa putrid Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 44 siswa dengan jumlah persentase 89,80%. b) 

Nilai 1  sebanyak 5 siswa dengan jumlah persentase 10,20%. c) Nilai 0  sebanyak 

0 siswa atau tidak ada.  

(9) Test 11 

Test  11  ini berupa melompat ke atas dengan tumpuan kaki kanan. Ayun 

kedua tungkai ke arah sisi  kiri badan. Saat melayang, kedua kaki bertepuk. Saat 

kaki bertepuk/ bersentuhan, posisi kaki berada di luar garis bahu. Mendarat 

dengan kaki terbuka. 

Tabel 21. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 11 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 

 
Hasil tes 11  untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor  Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 45  siswa dengan jumlah persentase  91,84%. b) 

Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 41,08%. c) Nilai 0  sebanyak 

2 siswa dengan jumlah persentase 41,08%. 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 44 89,80% 
2 1 5 10,20% 
3 0 0 0% 
 Total 49 100% 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 45 91,84% 
2 1 2 4,08% 
3 0 2 4,08% 
 Total 49 100% 
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(10)  Test 5 

Test  5 ini berupa melompat setinggi-tingginya, sambil kaki bertepuk 2 kali, 

mendarat dengan kaki terbuka. 

Tabel 22. 
Daftar Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 5 Siswa Putri Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 2010 
No Nilai Frekuensi Persentase (%) 
1 2 0 0% 
2 1 0 0% 
3 0 49 100% 
 Total 49 100% 
 

Hasil tes 5 untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 0 siswa dengan jumlah persentase 0%. b) Nilai 1  

sebanyak 0 siswa dengan jumlah persentase  0%. c) Nilai 0  sebanyak 49 siswa 

dengan jumlah persentase 100%. 

4.1.1.4 Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace Test 

for Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  Dasar  di Kecamatan Kalibagor 

Kabupaten Banyumas tahun 2010 

Tabel  23. 
Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace Test for 

Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  Dasar  di Kecamatan Kalibagor 
Kabupaten Banyumas tahun 2010 

No Jumlah Nilai Klasifikasi Frekuensi Persentase ( % ) 

1 58-67 sangat baik  13 25,49% 
2 48-56 Baik 33 64,71% 
3 33-45 Sedang 3 5,88% 

4 0-30 Kurang     
∑f = 49 100% 
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Hasil Test  Iowa-Brace  Test for Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  Dasar di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas :  a)  kategori  sangat baik sebanyak  

13 siswa  dengan jumlah persentase 25,49%. b) kategori baik sebanyak  33 siswa 

dengan jumlah persentase 64,71%. c) kategori sedang sebanyak 3  siswa dengan 

jumlah persentase 5,88%. d) kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan jumlah 

persentase  0%. Hasil analisis di atas menunjukan bahwa bakat olahraga pada 

siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor baik, hal itu dapat disebabkan 

kemampuan fisik dari siswa putri yang mulai muncul perbedaan dengan siswa 

putra. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 
Gambar 3. Hasil Test  Iowa-Brace Test for Motor Educability  Siswa Putri 

Sekolah  Dasar  di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 
 

 
4.2 Hasil Analisis Data Kuesioner 

Hasil analisis data kuesioner di masyarakat, sekolah, dan KONI Kabupaten 

Banyumas yang dibagikan kepada Kepala Sekolah, Guru Penjasorkes, orang tua 
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siswa dan tokoh masyarakat, serta pengurus KONI. Dari kuesioner tersebut 

diperoleh data sebagai berikut : 

4.2.1 Hasil Kuesioner Pembinaan Olahraga Usia Dini di Masyarakat 
 

Tabel 24. 
Rekapitulasi hasil analisis kuesioner tentang pembinaan olahraga usia dini di 

masyarakat Kecamatan Kalibagor Tahun 2010 

No Pernyataan Ya 
(1) 

Tidak 
(0) 

Persen 
(%) KET 

1 Ada kegiatan pemassalan olah raga di 
daerah setempat 10 0 100% Sangat 

Baik 

2 Masyarakat berpartisipasi jika ada kegiatan 
pemassalan olahraga 10 0 100% Sangat 

Baik 

3 Ada wadah pelaksanaan kegiatan 
pemassalan olahraga 10 0 100% Sangat 

Baik 

4 Ada cabang olahraga tertentu yang sering 
dilakukan dalam pemassalan olahraga 7 3 70% Baik 

5 Kegiatan pemasalan olahraga dilaksanakan 
secara rutin 5 5 50% Cukup 

6 Kegiatan pemassalan olahraga 
diperuntukkan juga untuk usia dini 3 7 30% Kurang 

7 Dominasi peserta dari usia dini 0 10 0% Sangat 
kurang 

8 Ada institusi yang terlibat dalam pemassalan 
olahraga 5 5 50% Cukup 

9 Ada tindak lanjut dari kegiatan pemassalan 
olahraga 0 10 0% Sangat 

Kurang 

10 
Ada cabang olahraga tertentu yang sampai 
sekarang dilakukan pembinaan mulai usia 
dini 

0 10  
0% 

Sangat 
Kurang 

11 Atlit dipilih dari hasil tes pencarian 
bakat/bibit 0 10 0% Sangat 

Kurang 

12 Pembinaan olahraga usia dini dilakukan 
secara berjenjang dan berkelanjutan 0 10 0% Sangat 

Kurang 

13 Ada cabang olahraga tertentu yg memliki 
prestasi membanggakan dari usia dini 0 10 0% Sangat 

Kurang 

14 Sarana dan prasana kegiatan olahraga sudah 
sesuai standar 1 9 10% Sangat 

Kurang 

15 Sarana dan prasarana yang ada mampu 
mendukung peningkatan prestasi olahraga 1 9 10% Sangat 

Kurang 

16 
SDM yang mendukung pembinaan olahraga 
sudah memilki kualitas dan kuantitas yang 
memadai 

10 0 100% Sangat 
Baik 
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       Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di wilayah Kecamatan 

Kalibagor sudah ada pemassalan olah raga dan partisipasi masyarakat juga sangat 

baik, kegiatan yang biasa dilakukan yaitu sepakbola, bulutangkis, voli, tenis meja. 

Namun sarana dan prasarana olahraga yang ada kebanyakan kurang memenuhi 

standar. Kegiatan olahraga yang ada juga sudah rutin dilaksanakan tetapi hanya 

diikuti oleh remaja dan orang tua yang hanya bersifat untuk rutinitas menjaga 

kebugaran tubuh yang digerakkan oleh karang taruna namun juga masih bersifat 

musiman. Perhatian untuk pembinaan olahraga pada usia dini masih sangat 

kurang, demikian pula dengan tindak lanjut terhadap pemassalan olahraga masih 

sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya kordinasi yang baik antara 

pengurus wadah olahraga dengan pemerintah seperti Kepala Desa mengenai 

pembinaan olahraga pada anak usia dini sehingga belum dapat mengarahkan 

anak-anak yang memiliki bakat untuk meraih prestasi yang baik. Kerja sama yang 

baik antara pihak sekolah dengan masyarakat juga belum ada, selama ini 

masyarakat belum pernah menindaklanjuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah dengan membentuk wadah olahraga bagi anak usia dini serta melakukan 

pembinaan dan mengarahkan ke jenjang prestasi, sehingga kegiatan olahraga yang 

diperoleh anak-anak di sekolah tidak dapat selalu dilatih di masyarakat. Selain itu 

juga pengetahuan dari orang tua yang kurang terhadap pembinaan olahraga pada 

usia dini sehingga anak-anak selain sekolah hanya mempunyai kegiatan bermain 

dengan teman-temanya setiap hari, tidak diarahkan untuk berlatih olahraga sejak 

dini. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 4. Hasil analisis kuesioner tentang pembinaan olahraga usia dini di 
masyarakat Kecamatan Kalibagor tahun 2010 

 
4.2.2 Hasil Kuesioner Pembinaan Olahraga Usia Dini di Sekolah 

Tabel 25. 
Hasil analisis kuesioner terhadap Kepala Sekolah 

No. Sub pertanyaan Ya Tidak % 

1 Sekolah menuntut siswa agar berprestasi dalam 
bidang olahraga 4 1 80% 

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi olahraga 4 1 80% 
3 Sekolah mengadakan pembinaan olahraga usia dini 3 2 60% 
4 Ada pengembangan diri ekstrakurikuler olahraga di 

sekolah 5 0 100% 

5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan dengan 
olahraga yang berkembang di masyarakat 5 0 100% 

6 Ada sarpras yang mendukung ekstrakurikuler 3 2 60% 
7 Apa sarprasnya memenuhi standar 2 3 40% 
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga profesional 1 4 20% 

   
        Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 80%  responden yang 

merupakan kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah yang mereka pimpin selalu 

menuntut siswa yang berbakat agar berprestasi dalam bidang olahraga. Adapun 

bentuk usaha yang dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrkulikuler 

olahraga di sekolah, kegiatannya antara lain sepakbola, voli, atletik. Namun 
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beberapa responden lebih tepatnya 40% menyatakan bahwa sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah mereka belum memenuhi standar untuk mendukung kegiatan 

ekstrakulikuler. Selain itu baru 20% responden yang menyatakan bahwa kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah dibina oleh tenaga profesional. Kurangnya sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler menyebabkan kegiatan yang 

dilaksanakan kurang berjalan dengan maksimal, selain itu tenaga profesional yang 

belum ada menjadikan prestasi anak didik kurang baik, dikarenakan tugas guru  

pendidikan jasmani sebagai tenaga pendidik kurang mampu jika dituntut untuk 

menghasilkan siswa yang berprestasi. 

Tabel 26. 
Hasil analisis kuesioner terhadap Guru Penjasorkes 

NO Sub pertanyaan Ya Tidak Presentase 

1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 
berprestasi 3 2 60% 

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler 5 0 100% 
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak 3 2 60% 
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga 5 0 100% 
5 Apa sarpras di sekolah cukup 1 4 20% 
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain. 1 4 20% 

7 Guru lain mendukung siswa yang berprestasi 
dalam bidang olahraga 4 1 80% 

       Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 60% responden yang 

merupakan guru pendidikan jasmani dituntut untuk menghasilkan siswa yang 

berprestasi dalam salah satu cabang olahraga. Menanggapi hal tersebut 100% 

responden dari guru pendidikan jasmani melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolahnya masing-masing, serta diikuti oleh cukup banyak peserta didiknya yang 

mempunyai bakat olahraga, dukungan dari guru mata pelajaran yang lain juga 

baik, namun ada beberapa sekolah yang hanya melakukan kegiatan 
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ekstrakurikuler ketika akan mengikuti sebuah kejuaraan seperti popda. Demikian 

pula dengan prestasi yang diraih peserta didik juga sudah banyak, ada 100% 

responden menyebutkan bahwa peserta didiknya mampu meraih prestasi dalam 

olahraga, tingkat prestasi yang diraih pun bermacam-macam mulai dari tingkat 

kecamatan sampai propinsi, tapi sebagian besar hanya dapat meraih prestasi di 

tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal tersebut dikarenakan kurang ditunjang 

dengan sarana dan prasarana olahraga yang cukup untuk melaksanakan 

pembinaan olahraga pada usia dini, kegiatan ekstrakurikuler juga hanya dilatih 

oleh seorang guru pendidikan jasmani tanpa dibantu tenaga pelatih yang 

profesional sehingga prestasi yang diraih oleh siswa kurang maksimal, serta 

dukungan dari lembaga lain yang masih sangat kurang sehingga pembinaan 

olahraga usia dini kurang menghasilkan prestasi yang maksimal. 

4.2.3 Hasil Wawancara dengan KONI tentang Pembinaan Olahraga Usia 
Dini di Kabupaten Banyumas. 

 
       Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus KONI Kabupaten Banyumas 

dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hampir seluruh sekolah di Kabupaten 

Banyumas sudah melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler olahraga secara rutin, 

dari lembaga tersebut juga mengalokasikan dana untuk pembinaan olahraga usia 

dini serta mengadakan kordinasi dengan pengurus cabang. Namun selama ini 

kecamatan Kalibagor belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan 

pembinaan olahraga usia dini yang dikoordinatori oleh KONI, yang ada baru di 

daerah Purwokerto, Rawalo, dan Kecamatan Banyumas. Kurangnya kordinasi 

antara pihak sekolah, pemerintah Kecamatan Kalibagor dan Kabupaten Banyumas 

menyebabkan pembinaan olahraga pada anak usia dini di Kecamatan Kalibagor 
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menjadi terabaikan. Selama ini tidak pernah ada monitoring dari Kecamatan 

Kalibagor terhadap pembinaan olahraga di Sekolah Dasar. Sekolah yang hanya 

melakukan pembinaan kepada siswa jelas tidak dapat berprestasi dengan baik 

tanpa adanya perhatian dari pemerintah. 

 

4.3 Pembahasan 

       Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa Hasil Test  Iowa-

Brace Test for Motor Educability  siswa  putra mempunyai bakat yang sangat baik 

sejumlah 96,08% dan siswa putri pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kalibagor 

mempunyai bakat yang baik sejumlah 64,71%. Perbedaan hasil tes yang ada 

antara siswa putra dan putri disebabkan kemampuan motorik siswa putra yang 

lebih baik, mereka lebih aktif untuk melakukan gerakan-gerakan, sedangkan siswa 

putri cenderung lebih senang berdiam diri dibandingkan dengan siswa putra. Data 

tersebut membuktikan bahwa potensi olahraga pada siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Kalibagor yang merupakan anak usia dini untuk anak putra sangat 

baik, dan anak putri berpotensi baik tetapi potensi tersebut jika tidak ditemukan 

sejak dini dan diberi pembinaan yang baik maka hanya akan menjadi bakat yang 

terpendam serta tidak dapat menghasilkan prestasi olahraga yang maksimal.  

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada Kepala Sekolah SD dan Guru 

Pendidikan Jasmani  menjelaskan bahwa pembinaan olahraga pada usia dini sudah 

dilakukan di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

seminggu 2 sampai 3 kali tetapi masih ada sekolah yang melakukan pembinaan 

ketika hanya akan ada pertandingan, kegiatan yang dilakukan antara lain sepak 

bola, bola voli, atletik, tenis meja, serta tenis lapangan. Dukungan yang positif 

juga ada dari guru mata pelajaran yang lain untuk pembinaan olahraga usia dini, 
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namun sarana dan prasarana untuk olahraga kurang mencukupi standar karena 

keterbatasan dana serta lahan yang tidak ada sehingga tidak dapat melakukan 

kegiatan dengan maksimal. Keterbatasan dana yang dialami dikarenakan dana 

BOS yang didapat dari pemerintah hanya cukup untuk kebutuhan pokok sekolah, 

dan sekolah tidak dapat meminta bantuan dari orang tua siswa karena kebanyakan 

orang tua siswa kondisi ekonomi keluarganya menengah ke bawah. Selain itu 

kebanyakan hanya dilatih oleh seorang guru pendidikan jasmani tanpa dibantu 

oleh tenaga pelatih profesional sehingga prestasi yang diraih juga kurang 

maksimal.  

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada orang tua dan tokoh masyarakat dapat 

diketahui bahwa sebenarnya pemassalan olahraga sudah ada di masyarakat 

Kalibagor, berbagai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat juga sudah ada 

seperti lapangan sepakbola, lapangan bulutangkis, lapangan voli walaupun 

sebagian kurang memenuhi standar tetapi sudah bisa sebagai tempat latihan, tetapi 

selama ini hanya dimanfaatkan oleh remaja dan orang tua untuk berolahraga. 

Kesadaran pada pembinaan olahraga pada anak usia dini di masyarakat masih 

sangat kurang, wadah olahraga yang ada kebanyakan hanya diikuti oleh remaja, 

belum ada wadah bagi pembinaan olahraga usia dini sehingga keterampilan 

olahraga yang diperoleh di sekolah tidak dapat dilatih ketika berada di 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara sekolah, 

masyarakat, dan  pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga usia dini di 

wilayah Kecamatan Kalibagor. 

 Hasil wawancara dengan pengurus KONI Kabupaten Banyumas menyatakan 

KONI selalu ada koordinasi dengan pengurus cabang. Namun cabang Kalibagor 

belum ada pembinaan olahraga usia dini yang dikoordinatori oleh KONI 
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Kabupaten Banyumas, yang ada baru di daerah Purwokerto, Rawalo, dan 

Kecamatan Banyumas. Hal tersebut dapat disebabkan komunikasi yang kurang 

antara pemerintah Kecamatan Kalibagor dengan KONI Kabupaten Banyumas.  

Jika semua pihak di Kecamatan Kalibagor tidak dapat berkoordinasi dengan baik 

akan  mengakibatkan potensi olahraga yang ada pada anak usia dini di Kecamatan 

juga tidak dapat dikembangkan dengan baik pula dan menjadi sia-sia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan dari hasil analisis data test Iowa-Brace Test for Motor 

Educability pada siswa Sekolah Dasar dan kuesioner pada Kepala Sekolah, Guru 

Pendidikan Jasmani, orang tua, dan tokoh masyarakat, serta wawancara dengan 

pengurus KONI informasi pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa potensi 

olahraga pada anak usia dini di Kecamatan Kalibagor untuk anak putra berpotensi 

sangat baik dan anak putri berpotensi baik, serta pemassalan olahraga di 

Kecamatan Kalibagor juga sudah merata, rnamun selama ini hanya diikuti oleh 

remaja dan orang tua yang hanya bersifat untuk kesehatan tubuh dan bersifat 

musiman walaupun dilakukan secara rutin.            Selama ini perhatian terhadap 

pembinaan olahraga pada anak usia dini seperti pembentukan wadah olahraga usia 

dini, penyediaan sarana dan prasarana yang baik belum ada.  

       Kordinasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang kurang 

baik menyebabkan pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan Kalibagor kurang 

berjalan lancar, selain itu pemahaman dari orang tua terhadap pentingnya 

pembinaan olahraga sejak dini juga masih kurang sehingga anak-anak hanya 

mempunyai kegiatan bermain tanpa diarahkan pada pembinaan olahraga. Selain 

itu dukungan dari pemerintah kabupaten juga masih kurang menyebabkan  potensi 

olahraga yang ada pada anak usia dini di Kecamatan Kalibagor belum dapat 
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dikembangkan dengan baik, sehingga pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan 

Kalibagor masih kurang berjalan lancar dan tidak dapat berprestasi maksimal. 

 

5.2 Saran  

       Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti, antara lain : 

(1) Kepala UPK Kalibagor meningkatkan perhatiannya terhadap pembinaan 

olahraga usia dini di Sekolah Dasar dengan selalu mengadakan monitoring 

secara berkala sehingga usaha pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan 

Kalibagor selalu terpantau. 

(2)   Kepala Sekolah lebih giat dalam menjalin kordinasi dengan pihak Unit 

Pendidikan Kecamatan Kalibagor maupun Kabupaten Banyumas, untuk 

mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran 

kegiatan ekstrakurikuler, serta menggunakan jasa pelatih profesional untuk 

dapat meningkatkan prestasi olahraga pada anak didiknya. 

(3)   Guru Penjasorkes lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam melakukan 

pembelajaran olahraga serta lebih aktif dalam membina kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah usaha pembinaan olahraga usia dini di sekolah 

dapat berjalan dengan lancar. 

(4)   Siswa hendaknya harus lebih giat berlatih agar dapat meingkatkan 

kemampuannya sehingga bisa meraih prestasi yang maksimal. 
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(5)   Masyarakat di Kecamatan Kalibagor harus lebih meningkatkan kepeduliannya 

terhadap pembinaan olahraga usia dini dengan cara membentuk wadah-wadah 

untuk membina anak-anak usia dini yang ada di Kecamatan Kalibagor. 

(6)   Orang tua siswa harus bisa mengarahkan anaknya yang senang berolahraga 

dengan menyalurkannya anaknya kepada klub-klub atau wadah pembinaan 

olahraga usia dini yang ada di daerahnya. 
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Petunjuk pelaksanaan tes Iowa-Brace Test for Motor Educability 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Iowa-Brace Test for 

Motor Educability, adapun petunjuk pelaksanaan tesnya antara lain : 

1. Tiap anak baik putra maupun putri melakukan 10 macam tes, dengan urutan 

tes yang sudah ditentukan. 

2. Pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 bagian, dimana tiap bagian berisi 5 jenis tes. 

3. Peserta tes di bagi menjadi 2 kelompok 

4. Kelompok I melakukan 1 bagian pertama (5 item tes), kemudian istirahat, 

sementara kelompok II melakukan 1 bagian pertama, dan seterusnya. 

5. Penilaian :  

   Setiap anak diberi kesempatan melakukan tiap item 2x 

   Bila pada kesempatan pertama ia dapat melakukan gerakan dengan baik, 

nilainya 2 

   Bila kesempatan pertama gagal, kemudian berhasil dikesempatan ke 2, 

nilainya 1 

   Setelah 2x kesempatan melakukan tetap gagal, nilainya 0 

   Jenis dan urutan tes antara putra dan putri berbeda 

   Anak – anak tidak diperkenankan untuk berlatih, tetapi berhak diberi dan 

melihat contoh gerakan 

   Jumlahkan nilai dari 10 gerakan, kemudian konversikan ke dalam Skor T, 

seperti pada lampiran. 

Sumber: (Johnson, Barry L., Jack K Nelson, Practical Measurements For 
Evaluation in physical Education. Minneapolis, Minnesota: Burgess 
Publishing Company. 1969, pp. 144-148. 
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Tabel 27. Skor T untuk Hasil Tes Iowa Brace Test for Motor Educability 

 

Nilai Hasil Tes PUTRA PUTRI 
20 69 67 
19 66 65 
18 63 62 
17 60 60 
16 57 58 
15 54 56 
14 51 54 
13 48 52 
12 45 50 
11 43 48 
10 41 45 
9 39 42 
8 37 39 
7 35 36 
6 33 33 
5 31 30 
4 29 28 
3 27 26 
2 25 24 
1 23 - 

 
Sumber: (Johnson, Barry L., Jack K Nelson, Practical Measurements For 

Evaluation in physical Education. Minneapolis, Minnesota: Burgess 
Publishing Company. 1969, pp. 144-148.) 
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Tabel 28. Analisis Kuesioner Guru Pendidikan Jasmani SD N 2 Suro 
 
No. Sub pertanyaan ya Tidak Keterangan 
1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi 
 √  

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler √   
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak √   
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga √  Tingkat Kab. 
5 Apa sarpras di sekolah cukup  √  
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain.  √  

7 Guru lain mendukung siswa berprestasi olahraga √  mendukung 
 
 
Tabel 29. Analisis Kuesioner Guru Pendidikan Jasmani SD N 1 Pajerukan 
 
No. Sub pertanyaan ya Tidak Keterangan 
1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi 
 √  

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler √   
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak √  
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga √  Tingkat Kab. 
5 Apa sarpras di sekolah cukup  √  
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain. 
 √  

7 Guru lain mendukung siswa berprestasi olahraga  √ Kurang  
 
 
Tabel 30. Analisis Kuesioner Guru Pendidikan Jasmani SD N 1 Petir 
 
No. Sub pertanyaan ya Tidak Keterangan 
1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi √   

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler √   
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak √   
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga √  Tingkat Kec. 
5 Apa sarpras di sekolah cukup  √  
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain.  √  

7 Guru lain mendukung siswa berprestasi olahraga √  Mendukung 
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Tabel 31. Analisis Kuesioner Guru Pendidikan Jasmani SD N Karangdadap 
No. Sub pertanyaan Ya Tidak Keterangan 
1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi √   

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler √   
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak √   
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga √  Tingkat 

prop. 
5 Apa sarpras di sekolah cukup √   
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain. √   

7 Guru lain mendukung siswa berprestasi olahraga √  Mendukung 
 
 
Tabel 32. Analisis Kuesioner Guru Pendidikan Jasmani SD N 1 Kalibagor 
No. Sub pertanyaan Ya tidak Keterangan 
1 Guru penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi √   

2 Guru penjas melaksanakan ekstrakurikuler  √  
3 Apa siswa yang ikut ekstrakurikuler banyak  √  
4 Apa ada siswa yang berprestasi olahraga √  Tingkat 

kab. 
5 Apa sarpras di sekolah cukup  √  
6 Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada dukungan 

dari lembaga lain.  √  

7 Guru lain mendukung siswa berprestasi olahraga √  Mendukung 
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Analisis Kuesioner Kepala Sekolah SD 
 
 

Tabel 33. Analisis hasil kuesioner Kepala Sekolah SD N Karangdadap 
 

No
. 

Sub pertanyaan Ya  Tidak  Keterangan 

1 Sekolah menuntut siswa berprestasi 
olahraga √   

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 
olahraga √   

3 Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini √   
4 Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah √  Tenis meja, 

voli 
5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan 

dengan masyarakat √  Dibantu 
pelatih 

6 Ada sarpras yang mendukung 
ekstrakurikuler √   

7 Apa sarprasnya memenuhi standar  √  
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga 

profesional √  3 kali 
seminggu 

 
 
 

Tabel 34. Analisis hasil kuesioner Kepala Sekolah SD N 1 Pajerukan 
 

No
. 

Sub pertanyaan Ya  Tidak  Keterangan 

1 Sekolah menuntut siswa berprestasi 
olahraga √   

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 
olahraga √   

3 Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini  √  
4 Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah √  Sepak bola, 

voli 
5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan 

dengan masyarakat √  Oleh guru 
penjas 

6 Ada sarpras yang mendukung 
ekstrakurikuler √   

7 Apa sarprasnya memenuhi standar √   
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga 

profesional  √ 2 kali 
seminggu 
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Tabel 35. Analisis hasil kuesioner Kepala Sekolah SD N 2 Suro 
 
No. Sub pertanyaan Ya  Tidak  Keterangan  
1 Sekolah menuntut siswa berprestasi 

olahraga 
√   

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 
olahraga 

√   

3 Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini √   
4 Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah √  Atletik, 

sepakbola 
5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan 

dengan masyarakat 
√  Oleh guru 

penjas 
6 Ada sarpras yang mendukung 

ekstrakurikuler 
 √  

7 Apa sarprasnya memenuhi standar  √  
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga 

profesional 
 √ Tidak rutin 

 
 
 
Tabel 36. Analisis hasil kuesioner Kepala Sekolah SD N 1 Kalibagor 
 

No
. 

Sub pertanyaan Ya  Tidak  Keterangan  

1 Sekolah menuntut siswa berprestasi 
olahraga  √  

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 
olahraga  √  

3 Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini √   
4 Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah √  Senam,ateltik 
5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan 

dengan masyarakat √  Dibantu 
pelatih 

6 Ada sarpras yang mendukung 
ekstrakurikuler  √  

7 Apa sarprasnya memenuhi standar  √  
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga 

profesional  √ Tidak rutin 
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Tabel 37. Analisis hasil kuesioner Kepala Sekolah SD N 2 Petir 
 
No. Sub pertanyaan Ya  Tidak  Keterangan 
1 Sekolah menuntut siswa berprestasi 

olahraga √   

2 Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 
olahraga √   

3 Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini  √  
4 Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah √  Voli 
5 Ekstrakurikuler di sekolah disesuaikan 

dengan masyarakat √  Oleh guru 
penjas 

6 Ada sarpras yang mendukung 
ekstrakurikuler √   

7 Apa sarprasnya memenuhi standar √   
8 Apa ekstrakuriler di latih oleh tenaga 

profesional  √ 1 kali 
seminggu 
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KUESIONER UNTUK KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 
 

“PENELUSURAN POTENSI DAERAH UNTUK PEMBINAAN 
OLAHRAGA USIA DINI SE–KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN 2010” 
 
Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di Kecamatan Kalibagor Tahun 2010, kami mohon 
dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk membantu memberikan informasi 
melalui kuesioner dibawah ini, dengan memberikan jawaban berdasarkan 
pengalaman, pengamatan dan diisi dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan 
kenyataan yang ada di lapangan 
A . IDENTITAS RESPONDEN 
 

1. Nama Lengkap :  
2. Usia   :  
3. Pekerjaan  :  

 
B. PERTANYAAN   

1. Sebagai kepala sekolah, apakah di sekolah yang bp/ibu pimpin sampai 
saat ini juga menuntut siswa yang ada untuk mampu berprestasi dalam 
cabang olahraga tertentu ? (Ya/Tdk). 
 

2. Bila Ya, apakah  setuju bila melalui mata pelajaran Penjasorkes juga 
mampu menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi di berbagai cabang 
lahraga? 
(Ya/Tdk).....................................................................................................
....... 

3. Apakah selama ini di sekolah Bpk/Ibu menyelenggarakan pembinaan 
olahraga usia dini? (Ya/Tdk) 
 

4. Untuk pelaksanaan pembinaan olahraga usia dini, apakah di sekolah 
Bp/Ibu juga mengembangkan program pengembangan diri 
ekstrakurikuler olahraga? 
(Ya/Tdk).....................................................................................................
....... 

5. Bila Ya, ada berapa cabang lahraga apa yang selama ini telah 
dikembangkan melalui ekstrakurikuler? 
 

6. Apakah ekstrakurikuler olahraga yang dikembangkan di sekolah, juga 
mempertimbangkan cabang olahraga yang dikembangkan di 
masyarakat? (Ya/Tdk). 

7. Bila Ya, siapa saja yang dilibatkan untuk pengembangan ekstrakurikuler 
olahraga di sekolah Bpk/Ibu selama ini? 
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8. Untuk pengembangan ekstrakurikuler olahraga yang dilaksanakan di 
sekolah Bp/Ibu, juga didukung oleh sarana dan prasarana yang 
diperlukan? 
(Ya/Tdk).....................................................................................................
.......... 

9. Bila Ya, apakah prasarana yang tersedia untuk pembinaan 
ekstrakurikuler olahraga tersebut, telah memenuhi standar? (Ya/Tdk) 
 

10. Apakah pembinaan ekstrakurikuler olahraga di sekolah Bp/Ibu selama 
ini ditangani oleh pelatih yang berkualitas sesuai cabang olahraga yang 
dikembangkan, dan memiliki sertifikasi kepelatihan? 
(Ya/Tdk).....................................................................................................
....... 

11. Berapa kali dalam seminggu pembinaan ekstrakurikuler olahraga di 
sekolah Bp/Ibu di laksanakan secara rutin? 
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KUESIONER UNTUK GURU PENJASORKES SEKOLAH DASAR 
NEGERI 

 
“PENELUSURAN POTENSI DAERAH UNTUK PEMBINAAN 

OLAHRAGA USIA DINI SE-KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN 2010” 

 
Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di Kecamatan Kalibagor Tahun 2010, kami mohon 
dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk membantu memberikan informasi 
melalui kuesioner dibawah ini, dengan memberikan jawaban berdasarkan 
pengalaman, pengamatan dan diisi dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan 
kenyataan yang ada di lapangan 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 

 
1. Nama Lengkap :  
2. Usia   : 
3. Pekerjaan  :  

 
B. PERTANYAAN   

 
1. Sebagai guru penjasorkes di SD, apakah anda setuju bila mata pelajaran 

Penjasorkes diberi beban tugas menghasilkan siswa yang berprestasi di 
salah satu cabang olahraga?  (Ya/Tidak). Bila anda setuju atau tidak 
setuju, jelaskan alasannya 
 

2. Apakah selama menjadi guru Penjasorkes di SD, selain mengajar apakah 
anda juga melaksanakan pembinaan  ekstrakurikuler olahraga bagi siswa 
yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi seorang 
atlit?(Ya/Tidak)...........................................................................................
............ 

3. Bila Ya, apakah banyak siswa yang berminat ingin mengikuti program 
pembinaan ekstrakurikuler cabang olahraga yang anda kembangkan di 
sekolah (sebutkan kuantitas dan kualitas keikut sertaan siswa anda) 
 

4. Dalam pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler olahraga di sekolah anda, 
berapa kali latihan dilaksanakan dalam setiap minggunya, dan mengapa 
hal itu dilakukan? 

 
 

5. Pembinaan ekstrakurikuler olahraga yang selama ini anda lakukan, 
apakah ada siswa yang mampu berprestasi dan sampai tingkat mana 
prestasi yang mereka capai ? 
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6. Apakah sarana-prasarana dalam pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler 
olahraga di sekolah telah tercukupi ?  (Ya/Tidak). Mengapa jelaskan 
alasannya.....................................................................................................
........... 

7. Apakah dalam proses pembinaan ekstrakurikuler olahraga di SD yang 
selama ini anda lakukan ada dukungan dari lembaga atau institusi, dan 
dari lembaga atau instusi mana saja yang banyak memberikan 
dukungan, dan dalam bentuk apa dukungan yang selama ini diberikan? 
 

8. Bagi siswa yang mampu berprestasi dalam bidang olahraga, karena 
sering meninggalkan pelajaran di sekolah, bagaimana tanggapan guru 
bidang studi lain terhadap siswa tersebut? 
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KUESIONER UNTUK TOKOH MASYARAKAT 
 

“PENELUSURAN POTENSI DAERAH UNTUK PEMBINAAN 
OLAHRAGA USIA DINI SE –KECAMATAN KALIBAGOR  

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010” 
 
Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di Kecamatan Kalibagor Tahun 2010, kami mohon 
dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk membantu memberikan informasi 
melalui kuesioner dibawah ini, dengan memberikan jawaban berdasarkan 
pengalaman, pengamatan dan diisi dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan 
kenyataan yang ada di lapangan 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Lengkap :  
2. Usia  : 
3. Pekerjaan  :  

 
B. PERTANYAAN   

1. Apakah di kota/daerah tempat Bp/Ibu tinggal sekarang ini ada 
kegiatan pemassalan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat  ? 
(Sebutkan jenis kegiatannya)  
 

2. Bila ada, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
olahraga (berikan data kuantitatif dan kualitatif) ? 

 
3. Bagaimana bentuk dan wadah pelaksanaan kegiatan pemassalan 

olahraga yang telah dilaksanakan selama ini?  
 

4. Apa jenis/cabang olahraga yang paling sering dilakukan untuk 
kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat setempat? 

 
5. Dalam pelaksanaan pemassalan olahraga di masyarakat, seberapa 

sering kegiatan tersebut dilaksanakan setiap minggunya? 
 

6. Siapakah peserta kegiatan pemassalan olahraga yang selama ini 
banyak berpartisipasi? 

 
7. Berdasarkan kelompok usia peserta pemassalan yang dilaksanakan 

selama ini, kelompok usia berapakah yang menurut Bpk/Ibu paling 
mendominasi ? 

 
8. Siapakah institusi atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan pemassalan olahraga di daerah Bpk/Ibu selama ini ? 
 

Lampiran 21 



89 

 

9. Dari hasil program pemassalan olahraga di daerah bp/Ibu tersebut, 
apakah ada tindaklanjut dengan program pembinaan olahraga usia 
dini ?  (Ya/Tidak) ? 
 

10. Bila Ya, cabang olahraga apa saja yang sampai sekarang telah 
dilakukan pembinaan mulai usia dini ? 

 
11. Dalam pembinaan olahraga usia dini tersebut, apakah atlet yang 

dibina dipilih berdasarkan hasil tes pencarian bibit/bakat ?  
(Ya/Tidak) 

 
12. Dalam pencaian bibit calon atlet, institusi apa yang selama ini 

dilibatkan atau siapa yang selama ini ditugasi untuk pemanduan bakat 
atlit yang akan dipilih ? 

 
13. Apakah pembinaan olahraga usia dini tersebut, pengelolaan 

pembinaannya telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan? 
(Ya/Tidak) 

 
14. Bila ya, ada berapa jenjang pembinaan yang selama ini telah 

dilakukan di daerah Bp/Ibu? 
 

15. Dalam proses pembinaan olahraga yang telah dilakukan secara 
berjenjang dan berkelanjutan tersebut, cabang olahraga apa saja yang 
selama ini telah menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi 
masyarakat, sejak mulai atlet usia dini sampai senior? 

 
16. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di daerah 

Bp/Ibu (data kuantitatif dan kualitatif untuk sarana dan prasarana 
olahraga yang sesuai standar)? (sebutkan jumlah dan kondisi yang 
ada) 

 
17. Apakah sarana dan prasarana olahraga yang ada mampu mendukung 

peningkatan prestasi olahraga yang ada? (Ya/Tidak) 
 

18. Apakah SDM yang mendukung pembinaan olahraga prestasi di 
daerah Bp/Ibu  telah memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai? 
(Ya/Tidak?) 

 
 
 

 
 
 
 

PANDUAN WAWANCARA 

Lampiran 22 



90 

 

UNTUK KONI DAN DINPORA KAB/KOTA 
Nama  : Drs. Sukardi, M.Or. 
Kantor  : KONI Kab. Banyumas 
Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Suharso, No. 50, (GOR SATRIA) Telp. 
(0281)635326 
 

 
NO 

 
ASPEK YANG PERLU 

DIUNGKAP HASIL WAWANCARA 

I Sumber 
Daya 

Manusia 

1. Latar belakang 
pendidikan, dan jabatan ? 

Ketua Umum KONI. 
 

 
  2. Latar belakang 

keterlibatan ybs dalam 
pembinaan olahraga, 
apakah mantan atlet, jika 
ya atlet apa, prestasi yang 
pernah dicapai ? 

 

Atlet sepak bola, dan tenis 
lapangan. 

II Sumber 
Daya 

Lingkungan 

3. Sejauhmana pemahaman 
ybs terkait dengan 
pembinaan 
ekstrakurikuler olahraga 
? 

Pembinaan ekstrakurikuler 
merupakan langkah yang 
penting untuk memajukan 
olahraga melalui sekolah. 
 

  4. Berapa sekolah yang 
melaksanakan program 
Pembinaan 
ekstrakurikuler olahraga 
secara rutin ? 

 

Hampir semua sekolah di 
Kabupaten Banyumas. 

  5. Apakah lembaga ybs ada 
alokasi dana dan sarpras 
untuk mendukung 
pembinaan 
ekstrakurikuler Or di 
sekolah? 

 

Ada. 
Di SMA 3 Purwokerto. 
Takraw di Rawalo. 
Atletik di Banyumas. 

  6. Sejauhmana keterlibatan 
lembaga ybs terkait 
dengan program 
pembinaan 
ekstrakurikuler olahraga 
di sekolah-sekolah ? 
 

Kordinasi dengan pengcab 
masing-masing. 

III Sumber 
Daya 

7. Apakah lembaga ybs 
pernah memberikan 

Pernah. 
Ada langsung, Kepelatihan 
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Manajemen pelatihan untuk 
peningkatan SDM terkait 
prog. Pembinaan 
ekstrakurikuler olahraga 
di sekolah ? 

 

manajemen organisasi 
olahraga. 
Tidak langsung, Pengiriman 
wasit untuk pelatihan wasit. 

  8. Apakah instansi ybs 
pernah melakukan 
koordinasi, monev, 
supervisi pembinaan 
ekstrakurikuler Or di 
sekolah? 

 

Pernah. 

  9. Sejauhmana peran 
lembaga ybs terhadap 
pengembangan 
pembinaan olahraga usia 
dini ? 

Sebagai kordinator cabang 
olahraga. 
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Gambar 6. Pelaksanaan Tes Iowa-Brace Test for Motor Educability 

 

 
Gambar 7.  Penyerahan Kuesioner  Kepada  Guru Penjasorkes SD N Karangdadap 
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Gambar 8.  Penyerahan Kuesioner Kepada Kepala Sekolah dan Guru Penjasorkes 

SD N 2 Suro 
 

 
Gambar 9. Penyerahan Kuesioner Kepada Bapak Adwan Ketua RW 3 Desa Petir. 
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Gambar 9.  Penyerahan kuesioner kepada Kepaka Sekolah dan Guru Penjasorkes 

SD N 1 Petir. 

 
Gambar 10.  Koordinasi pelaksanaan penelitiaan dan penyerahan kuesioner 

kepada Guru Penjasorkes SD N 1 Pajerukan 
 


