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       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. 

 




