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SARI 

Suprapto 2010. Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan Olahraga Usia 

Dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 

Semarang 

Untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun 

internasional diperlukan pembinaan usia dini mulai dari tingkat kecamatan sampai 

dengan seleksi nasional. Penelusuran potensi daerah dalam bidang olahraga 

seharusnya ditelusuri secara cermat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana potensi daerah untuk  pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian : Mengetahui potensi daerah 

untuk pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. 

Manfaat penelitian : Sebagai dasar sumbangan informasi ilmiah tentang 

penelusuran potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini se Jawa Tengah di 

Kabupaten Banyumas 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4-6 SD N, 5 Kepala 

Sekolah,5 Guru Penjasorkes,10 Tokoh masyarakat di Kecamatan Rawalo, KONI 

dan DINPORA Kabupaten Banyumas. Variabel dalam penelitian ini adalah 

potensi daerah usia dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis 

kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

mempunyai olahraga unggulan yang berpotensi untuk pembinaan olahraga usia 

dini diantaranya olahraga sepak takraw, sepak bola dan bola voli. Dari hasil Test 

Iowa-Brace Test for Motor Educability Siswa Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam kategori sangat 

baik sebanyak 16 siswa dengan jumlah persentase 14,04%, kategori baik dengan 

jumlah siswa sebanyak 56 dengan jumlah persentase 49,12%, kategori sedang 

sebanyak 42 siswa dengan jumalah persentase 36,84% dan kategori kurang tidak 

ada dengan jumlah persentase 0%.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah dari hasil Test 

Iowa-Brace Test for Motor Educability menunjukkan gambaran potensi dan bakat 

dalam bidang olahraga di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dalam 

kategori baik. Penulis memberikan saran 1) Perlu adanya peran aktif dari 

pemerintah, guru, pelatih atau semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan 

untuk lebih memperhatikan dan berupaya menggali potensi dan bakat yang telah 

dimiliki oleh siswa; 2) Perlu adanya peningkatan dan perhatian pembinaan anak 

usai dini sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan untuk menjadi 

menjadi lebih baik; 3) Perlu peningkatan motivasi anak untuk berolahraga agar 

mendapatkan prestasi dalam sesuatu cabang olahraga yang disukainya; 4) 

Sebaiknya guru Penjasorkes melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler 

secara terprogram dan rutin sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana 

untuk mencari bakat dan minat siswa dalam olahraga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang 

Olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang digemari oleh 

sebagian besar seluruh masyarakat di dunia. Pemerintah telah mencanangkan, 

yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Maksud dari 

hal tersebut adalah agar masyarakat menggemari olahraga dan dapat menciptakan 

tenaga pembangun yang tangguh. Pembinaan dan pengembangan olahraga 

merupakan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia diarahkan pada 

peningkatan jasmani, mental dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk 

pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas tinggi serta 

peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Dalam perkembangan dunia olahraga sekarang ini, pembinaan olahraga 

merupakan faktor yang sangat penting dalam memajukannya, dikarenakan 

berkembangnya dunia olahraga itu tegantung pada pembinaan olahraga itu sendiri, 

baik pembinaan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun pembinaan di tingkat 

lokal, nasional maupun internasional, dimana kesemuanya itu membutuhkan suatu 

mekanisme yang lebih baik dalam membina olahraga. 
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Pembinaan adalah usaha tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil untuk meningkatkan atau memperoleh hasil yang lebih baik 

(KBBI, 1997: 5). Bahwa untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal 

diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah dan berkesinambungan serta 

didukung dengan penunjang yang memadai.  Sehingga latihan yang intensif 

belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan prestasi, hal ini karena 

peningkatan prestasi tercapai bila selain intensif latihan dilakukan dengan 

bermutu dan berkualitas. 

Pembinaan dan pembibitan atlet merupakan permasalahan yang penting 

yang harus mendapat perhatian. Pembinaan olahraga merupakan bagian upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada peningkatan 

jasmani, mental dan rohani masyarakat. Dasar tujuan olahraga diberikan dan 

dikembangkan untuk keterampilan gerak mencari kesenangan, kegembiraan, 

kebahagiaan dan prestasi dalam hidup bagi orang yang melakukan dan merupakan 

salah satu alat mendidik manusia. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, 

perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian 

dan pemanduan bakat, pembibitan pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi 

yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien 

serta peningkatan kualitas olahraga baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 

Sasaran yang ingin dicapai melalui pemanduan dan pembinaan olahraga 

sejak usia dini : secara umum, yaitu membantu terwujudnya pembangunan watak 

dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, 

disamping upaya untuk mendapatkan olahragawan sejak usia dini yang berbakat 
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dan potensial. Sehingga siap dikembangkan dalam berbagai cabang olahraga, 

untuki meraih prestasi yang tinggi, baik ditingkat daerah, nasional, maupun 

ditingkat internasional. (Said Junaedi,2003:2) 

Untuk mendapat hasil yang maksimal dan optimal, maka pembibitan sejak 

usia dini harus dilaksanakan dengan konsisten., berkesinambungan, mendasar, 

sistematis, efisien dan terpadu. Untuk itu perlu upaya agar anak-anak gemar 

bermain dan berolahraga sedini mungkin dengan adanya panduan yang baik dan 

benar, sehingga dapat memacu pertumbuhan organ tubuhnya dan dengan 

pendekatan persuatif anak-anak usia dini tersebut dapat berminat menjadi atlet. 

Semakin anak usia dini yang senang berolahraga, maka semakin banyak 

kesempatan untuk mengidentifikasi, dan mengarahkannya untuk mengidentifikasi 

dan mengarahkannya untuk menjadi atlet ke cabang-cabang olahraga tertentu 

yang sesuai dengan bakat dan potensinya. 

Olahraga usia dini adalah suatu bagian penting dalam masyarakat karena 

keberadaan anak-anak sekarang akan menentukan prestasi atlet masa depan.( 

Asdep, 2007 : 22). 

Dalam rangka penelusuran potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia 

dini di Jawa Tengah tahun 2010, Dinas Pemuda dan Olahraga (DINPORA) Jawa 

Tengah dengan ini mengembangkan pembinaan olahraga usia dini  melalui 

ASDEP pengembangan tenaga dan pembinaan keolahragaan Deputi bidang 

peningkatan dan IPTEK olahraga Kementerian negara pemuda dan olahraga. 

Melalui beberapa penelitian institusional baik melalui instansi baik KONI dan 
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DISPORA Kabupaten/Kota dan Sekolah Dasar yang dituju untuk penelusuran 

potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini tahun 2010. 

Kecamatan Rawalo merupakan suatu kawasan di Kabupaten Banyumas 

yang daerahnya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Kebanyakan penduduk di 

Kecamatan Rawalo melakukan kegiatan olahraga hanya sekedar hobi semata dan 

belum ada pembinaan yang maksimal. Selama ini penelusuran potensi dalam 

bidang olahraga hanya pada kejuaraan tingkat pelajar, sehingga mereka yang 

berbakat tetapi belum mulai berlatih/ belum mendapat kesempatan ikut kejuaraan 

olahraga tidak pernah ditemukan. 

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di 

kembangkan. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003: 890). 

Pembinaan dan Pengembangan olahraga sejak usia dini, yaitu periode 

umur anak kurang lebih 6 tahun sampai dengan 14 tahun (6 s.d 14 tahun ) yang 

pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional  

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki keinginan untuk mengadakan 

penelitian yang dirancang untuk mengembangkan kesempatan berolahraga anak-

anak usia dini dan untuk menjadi acuan seorang guru penjas dalam melihat 

kemampuan siswa dalam potensi bakat yang di miliki serta sebagai sarana 

informasi upaya untuk meningkatkan pembinaan olahraga secara dini terhadap 

sekolah, lingkungan masyarakat dan pemerintah Banyumas yang berjudul 

“Penelusuran Potensi Daerah untuk Pembinaan Olahraga Usia Dini di Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun 2010. 
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1. 2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah bagaimana potensi daerah untuk  pembinaan olahraga usia dini di 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas? 

 

1. 3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi daerah untuk 

pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. 

 

1. 4  Penegasan Istilah  

Supaya tidak terjadi salah pengertian dan salah paham penafsiran maksud 

dari judul penelitian ini, maka perlu memperjelas dengan memberikan penegasan-

penegasan istilah dalam judul: 

1.5.1  Potensi 

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di 

kembangkan. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003: 890) 

1.5.2  Pembinaan Olahraga Usia Dini 

Pembinaan olahraga usia dini yang dimaksud di sini adalah pembinaan 

usia anak Sekolah Dasar, yaitu antara umur 6-14 tahun. Usia dimana dimulainya 

latihan dari cabang-cabang olahraga menurut prestasi puncak. (Said Junaidi, 

2003:63) 
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1. 5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai dasar sumbangan informasi ilmiah tentang Penelusuran potensi 

daerah untuk pembinaan olahraga usia dini se Jawa Tengah tahun 2010 di 

Kabupaten Banyumas. 

2.  Sebagai informasi untuk pembinaan olahraga Penelusuran potensi daerah 

untuk pembinaan olahraga usia dini se Jawa Tengah tahun 2010 di Kabupaten 

Banyumas. 

3. Sebagai informasi para guru olahraga dan pelatih mengenai potensi bakat dan 

minat siswa, serta dapat mengarahkan dengan benar sesuai aspek – aspek 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Pemanduan dan Pembinaan Bakat 

Pemanduan bakat adalah suatu proses awal untuk mengidentifikasi 

keterbakatan anak yang pemanduan bakat diterapkan pada anak usia dini. 

Pembinaan dan pengembangan olahraga sejak usia dini, yaitu periode anak kurang 

lebih 6 tahun, sampai dengan 14 tahun, pada hakekatnya merupakan bagian dari 

kebijaksanaan nasional.( Said Junaidi 2003: 1). Untuk mendapat hasil yang 

maksimal dan optimal, maka pembinaan sejak usia dini harus dilaksanakan 

dengan konsisten, berkesinambungan, mendasar, sistematis, efisien dan terpadu. 

Untuk itu perlu upaya agar anak-anak gemar bermain dan berolahraga sedini 

mungkin dengan adanya panduan yang baik dan benar, sehingga dapat memacu 

perkembangan organ tubuhnya dan dengan pendekatan yang persuatif anak-anak 

usia dini tersebut dapat berminat menjadi atlet. Semakin banyak usia dini yang 

banyak berolahraga, maka semakin banyak kesempatan unutk mengidentifikasi, 

dan mengarahkannnya untuk menjadi atlet ke cabang-cabang olahrga tertentu 

yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Kemudian dilatih dan dibina dengan 

dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memadai, agar dapat 

meraih prestasi puncak yang maksimal, sehingga dapat bersaing dengan bangsa-

bangsa lain. 
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Dengan manajemen yang baik, proses ini menempuh waktu antara 8 s.d. 

10 tahun. Dalam tabel 2.1 dan 2.2 terdapat petunjuk sebagai acuan umur anak usai 

dini untuk mulai berolahraga, kemudian umur spesialisasi dan kelompok prestasi 

puncak. 

Tabel 2.1 

Acuan Umur Anak Mulai Berolahraga, Umur Spesialisasi Dan Kelompok 

Prestasi Puncak 

Cabang Olahraga Permulaan Olahraga Spesialisasi Prestasi Puncak 

Atletik 

Bola Basket 

Tinju 

Balap Sepeda 

Loncat Indah 

Anggar 

Senam (Pi) 

Senam (Pa) 

Dayung 

Sepak Bola 

Renang 

Tenis 

Bola Voli 

Angkat Besi 

Gulat 

Bulu Tangkis 

Hoki 

Softball 

Panahan 

Pencak Silat 

Bola Tangan 

Tenis Meja 

Polo Air 

Berkuda 

Layar 

Judo 

Karate 

Kano 

Ski Air 

10-12 

8-9 

13-14 

14-15 

6-7 

8-9 

6-7 

6-7 

12-14 

10-12 

3-7 

8-10 

11-12 

14-15 

13-14 

8-9 

12-14 

11-12 

11-12 

10-11 

12-13 

7-8 

12-13 

13-15 

12-13 

12-13 

12-13 

11-12 

11-12 

13-14 

10-12 

15-16 

16-17 

8-10 

10-12 

10-11 

12-14 

16-18 

14-15 

10-12 

12-14 

14-15 

16-18 

15-16 

14-15 

16-18 

16-18 

16-18 

 

15-16 

10-12 

15-16 

15-18 

15-16 

15-16 

15-16 

16-18 

15-16 

18-23 

20-25 

26-25 

21-24 

18-22 

20-25 

14-18 

22-24 

22-24 

 

16-18 

16-18 

20-25 

21-28 

24-28 

18-24 

22-25 

18-22 

18-22 

 

18-24 

18-24 

18-24 

20-25 

18-24 

18-25 

18-25 

23-24 

18-25 
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 Umur-umur tersebut harus dianggap sebagai pedoman dan bukan sebagai 

sesuatu yang absolut. Deviasi kecil antara 1-2 tahun dapat terjadi. 

Tabel 2.2 

Acuan Umur Anak Mulai Berolahraga, Umur Spesialisasi Dan Kelompok 

Prestasi Puncak, Urutan Berdasar Umur Prestasi Olahraga 

Cabang Olahraga Permulaan Olahraga Spesialisasi Prestasi Puncak 

1. Renang 

2. Loncat Indah 

3. Senam (Pa) 

4. Senam (Pi) 

5. Tenis Meja 

6. Anggar 

7. Bola Basket 

8. Bulu Tangkis 

9. Tenis  

10. Pencak Silat 

11. Atletik 

12. Sepak Bola 

13. Bola Voli 

14. Kano 

15. Panahan 

16. Ski  Air 

17. Softball 

18. Bola Tangan 

19. Judo 

20. Karate 

21. Layar 

22. Polo Air 

23. Dayung 

24. Hoki 

25. Gulat 

26. Tinju 

27. Berkuda 

28. Angkat Besi 

29. Balap Sepeda 

3-7 

6-7 

6-7 

6-7 

7-8 

8-9 

8-9 

8-9 

8-10 

10-11 

10-12 

10-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

11-12 

12-13 

12-13 

12-13 

12-13 

11-13 

12-14 

12-14 

13-14 

13-14 

13-15 

14-15 

14-5 

 

10-12 

8-10 

12-14 

10-11 

10-12 

10-12 

10-12 

14-15 

12-14 

15-16 

13-14 

14-15 

14-15 

16-6-18 

16-18 

15-16 

16-18 

15-16 

15-16 

15-16 

15-16 

15-16 

16-18 

16-18 

15-16 

15-16 

15-18 

16-18 

16-17 

 

16-18 

18-22 

22-24 

14-18 

18-24 

20-25 

20-25 

18-24 

16-18 

18-22 

18-23 

18-24 

20-25 

23-24 

18-22 

18-24 

18-22 

18-24 

18-25 

18-25 

18-24 

18-24 

22-24 

22-25 

24-28 

20-25 

20-25 

21-28 

21-24 
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2.2   Metode Pengidentifikasian Bakat 

Pengidentifikasian bakat menurut Said Junaedi (2003:6) dapat dilakukan 

dengan dua metode, yaitu: 

1.Seleksi alamiah  

  Seleksi alamiah adalah seleksi dengan pendekatan secara natural 

(alamiah), anak-anak usia dini berkembang, kemudian tumbuh menjadi atlet. 

Dengan seleksi alamiah ini, anak-anak menekuni olahraga tertentu, sebagai akibat 

pengaruh lingkungan, antara lain tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua 

dan pengaruh teman sebayanya. Perkembangan dan kemajuan atlet sangat lambat. 

Karena untuk seleksi cabang olahraga yang layak dan ideal baginya tidak ada, 

kurang atau tidak tepat.  

2.Seleksi ilmiah 

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

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

diidentifikasi untuk menjadi atlet. Dengan metode ini perkembangan anak usia 

dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi tinggi lebih cepat, 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. 

Melalui pendekatan metode ilmiah anak-anak usia dini dites, kemudian 

diidentifikasikan untuk dapat diarahkan ke cabang-cabang olahraga yang sesuai  
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dengan potensi dan bakatnya. Dengan menggunakan proses pengidentifikasian 

bakat secara ilmiah, akan diperoleh beberapa keuntungan, yaitu: 

1) Mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mencapai prestasi tinggi, 

dengan menyeleksi atlet berbakat dalam olahraga, kemudian disesuaikan 

dengan potensinya. 

2) Mengeliminasi/mengurangi volume kerja yang tinggi dari pelatih, energi dan 

identifikasi bakat. Efektifitas program latihan dapat dicapai bagi para atlet 

yang memiliki potensi dan kemampuan tinggi. 

3) Meningkatkan kompetisi, daya saing dan menambah banyaknya jumlah atlet 

yang berpotensi dan mencapai prestasi yang tinggi. Sebagai hasilnya, akan 

diperoleh suatu tim nasional yang lebih baik dan mampu meraih/mencapai 

prestasi internasional yang lebih tinggi. 

4) Meningkatkan rasa percaya diri atlet, karena dinamika prestasi akan tampak 

lebih dramatis, apabila dibandingkan dengan atlet-atlet lainnya pada usia 

sama. Namun tidak diseleksi terlebih dahulu melalui proses metode ilmiah. 

5) Secara tidak langsung tersedia fasilitas untuk penerapan latihan ilmiah, 

karena para ilmuwan olahraga membantu mengidentifikasi bakat, termotifasi 

untuk melanjutkan dan memonitor latihan yang dilakukan oleh para atlet. 

Pada umumnya atlet-atlet Indonesia pada saat sekarang ini, untuk menjadi 

atlet belum/tidak melalui proses dengan metode ilmiah, seharusnya melalui proses 

identifikasi bakat (talent search), kemudian dilanjutkan dengan seleksi untuk 

menjadi  
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atlet olahraga tertentu dan dikembangkan sesuai dengan potensinya (talent 

development). 

Potensi-potensi yang dapat menjadi acuan dalam penjaringan atlet usia 

dini (kemampuan fisik, motorik dan psikologi), meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1) organ/ pertumbuhan tubuh, (2) kemampuan aerobik, jantung dan paru-paru, 

(3) fleksibilitas dan kemampuan otot, (4) bakat, (5) indera dan saraf, (6) 

intelegensia, (7) ninat dan bakat.  

Agar diperoleh pertumbuhan dan kemampuan fisik anak-anak usia dini 

berpotensi untuk menjadi atlet yang dapat mencapai prestasi tinggi, diperlukan 

penerapan metode pembinaan olahraga usia dini dan ketika anak-anak menekuni 

olahrag untuk menjadi atlet perlu dilakukan tes dan pemeriksaan kesehatan serta 

pendekatan dan tes psikologi.  

Dengan memperoleh data dan melaksanakan langkah-langkah tersebut, 

maka diharapkan kita dapat membentuk anak sejak usia dini untuk menjadi atlet 

andalan, seorang juara yang memiliki watak disiplin dan sportifitas yang tinggi 

sehingga dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Untuk menunjang dan 

melaksanakan hal tersebut, perlu adanya identifikasi pemanduan bakat, sebagai 

upaya untuk menyiapkan tenaga pengajar dan pelatih klub olahraga yang 

berwenang dan mampu untuk: (1) menggerakan kegiatan olahrga di sekolah/ klub, 

(2) memberikan motivasi, (3) merangsang minat anak, (4) melakukan kerjasama 

antara sekolah/ klub dengan orang tua/ masyarakat. 

 

 



13 

 

 

 

2.3   Tahapan Pemanduan dan Pembinaan Bakat 

Pemanduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk 

mencapai prestasi puncak, memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih 

berkisar antara 8 s.d 10 tahun secra bertahap, kontinue, meningkat dan 

berkesinambungan dengan tahap-tahap sebagai berikut : (1) pembibitan/ 

pemanduan bakat, (2) spesialisasi cabang olahraga, (3) peningkatan prestasi. 

Menurut KONI dalam Proyek Garuda Emas (2000: 11-12), rentang waktu setiap 

tahapan latihan, serta materi latihannya adalah sebagai berikut : 

a. Tahapan latihan persiapan, lamanya kurang lebih 3 s.d 4 tahun 

Tahap latihan persiapan ini, merupakan tahap dasar untuk memberikan 

kemampuan dasar yang menyeluruh (multilateral) kepada anak dalam aspek fisik, 

mental dan sosial. Pada tahap dasar ini, anak sejak usia dini yang berprestasi 

diarahkan/dijuruskan pada tahap spesialisasi, akan tetapi latihan harus mampu 

membentuk kerangka tubuh yang kuat dan benar, khususnya dalam perkembangan 

biomotorik, guna menunjang peningkatan prestasi di tahapan latihan berikutnya. 

Oleh karena itu, latiahnnya perlu dilaksanakan dengan cermat dan tepat. 

b. Tahap latihan pembentukan, lamanya kurang lebih 2 s.d 3 tahun 

Tahap latihan ini 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/ dipakai sebagai titik tolak pengembangan, serta 

peningkatan 
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 prestasi selanjutnya. Pada tahap ini, atlet dispesialisasikan pada salah satu cabang 

olahraga yang paling cocok/ sesuai bagiannnya. 

c. Tahap latihan pemantapan, lamanya kurang lebih 2 s.d 3 tahun 

Profil yang telah diperolah pada tahap pembentukan, lebih ditingkatkan 

pembinaannya, serta disempurnakan sampai ke batas optimal/ maksimal. Tahap 

pemantapan ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet semaksimal 

mungkin, sehingga telah dapat mendekati atau bahkan mencapai puncak 

potensinya. 

Sasaran tahapan-tahapan pembinaan adalah agar atlet dapat mencapai 

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

Tahapan ini didukung oleh program latihan yang baik, dimana perkembangannya 

dievaluasi secara periodik.  

Dengan puncak prestasi atlet, dimana pada umumnya berkisar antara umur 

20 tahun, dengan lama tahapan pembinaan 8 s.d 10 tahun, maka seseorang harus 

sudah mulai dibina dan dilatih pada usia 3 s.d 14 tahun, yang dapat dinamakan 

usia dini. Tahap pembinaan usia dini smpai mencapai puncak prestasi (Golde 

Age) adalah sebagai berikut : 
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Pembinaaan lanjutan untuk perbaikan dan  

mempertahankan prestasi puncak 

 

Tahapan latihan pemantapan 

 

 

Tahapan latihan 

pembentukan (spesialisasi) 

 

Tahapan latihan persiapan  

(multilateral) 

 

 

Gambar 2.1 

Tahap Pembinaan Usia Dini Sampai Mencapai 

Prestasi Puncak (Golden Age) 

Dalam upaya memprediksi cabang-cabang olahrag usia dini yang sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya, dapat digunakan metode “ Sport Search” yang 

diterbitkan oleh AUSIC (Aaustralia Sport Commision) dan merupakan salah satu 

acuan yang diadopsi oleh KONI. Metode tersebut dapat mengukur kemampuan/ 

potensi anak usia dini. 

2.4 Potensi 

2.4.1 Pengertian Potensi 

Pengertian potensi ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 890) adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Pembinaan 

olahraga usia dini  di Kecamatan Rawalo Banyumas dihaapkan dapat berkembang 

di lembaga formal (sekolah, instansi pemerintah/ swasta) maupun non formal 

Golden Age 

Latihan lama 

± 3 tahun 

Latihan lama 

± 3 tahun 

Latihan lama 

± 4 tahun 
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 (masyarakat), dan akhirnya merupakan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga/ 

individu. Jika ini dapat ditingkatkan kwalitasnya, akan merupakan suatu potensi 

sumber bibit olahragawan berbakat. 

2.4.2 Jenis Potensi 

Setiap individu memiliki potensi diri dan tentu berbeda setiap apa yang 

dimiliki antara yang satu dengan orang yang lain. Potensi diri dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

1. Potensi Fisik 

Potensi fisik adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat 

dikembangkan serta dapat ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. 

2. Potensi Mental 

Potensi mental adalah bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki 

seseorangh dan memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan 

apabila dipelajari dan dilatih dengan baik. 

2.4.3 Aspek-aspek Potensi 

Ciri khas dari potensi yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh besar 

pada pembentukan pemahaman diri dan konsep diri.Kekurangan dan kelebihan 

yang dimiliki dalam hal potensi diri adalah jika terolah dengan baik akan 

memperkembangkan baik secara fisik maupun mental. Berikut adalah aspek-

aspek yang dimiliki seseorang yang patut untuk dikembangkan antara lain : 

1. Diri fisik : meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya 

2. Proses diri : merupakan alur pikiran, emosi dan tingkah laku yang konstan. 
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3. Diri sosial : adalah bentuk pikiran dan perilaku yang diadopsi saat 

merespon orang lain dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh 

4. Konsep diri : adalah gambaran mental atau keseluruhan pandangan 

seseorang tentanmg dirinya. (Sumber : 

http://www.dempelonline.com/2009/11/potensi-diri/comment-page-1/) 

2.5 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini 

2.5.1 Pertumbuhan dan Perkembangan 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan ciri khas anak, 

sejak janin sampai taraf kedewasaan dan merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan serta merupakan suatu fenomena yang berspektrum luas dan 

berpola. Pertumbuhan adalah setiap perubahan tubuh yang dihubungkan dengan 

bertambahnya ukuran-ukuran tubuh secara fisik dan struktural, baik secara lokal 

maupun keseluruhan. Pertumbuhan akan mengikuti pola alami/ kodrati setiap fase 

pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur 

dan fungsi tubuh akan lebih kompleks. Oleh karena itu akan terjadi diferensiasi 

sel jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ untuk mencapai yang optimal 

secara bertahap 

2.5.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan dan     

         Perkembangan Anak 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hasil perpaduan 

antara faktor keturunan dan lingkungan. Faktor genetik merupakan kumpulan dari 

semua karakteristik yang sering diturunkan oleh orang tua secara genetik yang 
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sudah dimulai sejak awal konsepsi hingga pembentukan hormonal. Faktor genetik 

(bawaan) dipengaruhi : 

a) Faktor genetik orang tua 

Besarnya pengaruh faktor keturunan (genetik) terhadap pertumbuhan 

jasmani anak mempunyai korelasi yang positif, yaitu antara tinggi badan anak dan 

tinggi badan orang tua. Korelasi ini meningkat sejalan dengan bertambahnya 

umur. 

  Korelasi tinggi badan ayah terhadap tinggi badan anak laki-laki sedikit 

lebih besar bila dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan korelasi tinggi 

badan ibu terhadap anak laki-laki tidak bermakna jika dibandingkan terhadap anak 

perempuan. 

b) Faktor Endoktrin 

  Faktor endoktrin meliputi beberapa hormon diantaranya : (1) hormon 

pertumbuhan, mengatur pertumbuhan tulang, (2) hormon tiroid, bekerjasama 

dengan hormon pertumbuhan, (3) hormon sex, berfungsi sebagai pematangan sifat 

kelamin sekaligus membatasi tinggi badan. 

  Faktor lingkungan tempat anak hidup sangat mempengaruhi setiap tahapan 

perkembangan. Lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

anak adalah lingkungan yang dapat menyediakan kebutuhan dasar yaitu : 

a) Kebutuhan fisik 

  Pada awal masa kanak-kanak pengaruh lingkungan khususnya makanan 

lebih dominan dibandingkan dengan genetik atau pengaruh lingkunagn lainnya. 
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Makanan yang paling berperan adalah protein dan energi yang berasal dari lemak 

dan karbohidrat. 

b) Kebutuhan emosi 

  Hubungan ibu dan anak pada tahun-tahun pertama sangat mempengaruhi 

pertumbuhan anak yang hormonis. Untuk tahun berikutnya anak juga 

membutuhkan figur bapak untuk perkembangan aspek emosinya. 

c) Kebutuhan stimulus atau 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 

bertanggungjawab serta perkembangan intelektual dan keterampilan (Said Junaidi, 

2003: 15). 

2.5.3 Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini 

Menurut Yuanita Nasution (2000) aspek psikologis dalam pemanduan 

bakat olahraga. Dalam Garuda Emas Rencana induk pengembangan olahraga 

prestasi di Indonesia. Pemanduan dan Bakat Usia Dini (Buku 2) tentang aspek 

psikologis dalam pemanduan bakat olahraga. Seorang anak selalu mencari 

pengakuan dari orang dewasa akan kemampuan dirinya. Dalam melakukan 

aktivitas olahraga, pujian terhadap penampilan anak dapat mengembangkan aspek 

psikologisnya, seperti perasaan percaya diri, kegembiraan, harga diri, pengalaman 

merasakan mencapai tujuan, dan pengakuan dari teman sebaya. Sebaliknya, jika 

anak mendapatkan pengalaman yang negatif dalam berolahraga, maka aspek 
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psikologisnya pun dapat berkembang secara negatif. Disini penilaian dari negatif, 

frustasi, agresi, dan aspek negatif lain dapat terlihat dengan jelas. 

Periode usia dini adalah periode umur anak sekitar 6-14 tahun. Periode 

umur ini teramat penting, namun sekaligus juga teramat berpengaruh dalam 

perkembangan dan pertumbuhan fisik serta psikologis anak. Apabila dalam masa 

kritis ini, anak tidak memperoleh rangsangan dan latihan yang tepat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik serta kepribadiannya, maka kita 

akan kehilangan kesempatan emas baginya untuk berkembang secara optimal. 

Kesempatan ini tidak akan ditemui lagi pada tahap berikutnya, karena kesempatan 

baik seperti itu hanya akan kita jumpai sekali saja dalam kurun waktu hidup kita. 

Setelah anak mulai berusia 5 tahun, mereka mulai dapat dikenalkan 

dengan jenis olahraga permainan yang lebih kompleks, yang melibatkan 

kerjasama dan kompetisi. Namun perlu diperhatikan disini, kompetisi yang 

dimaksud haruslah tetap berada dalam konteks bermain. Untuk memulai olahraga 

yang memiliki aturan formal sebaiknya tunggu anak sampai berusia minimal 8-9 

tahun. 

Dalam olahraga kompetitif, pemain bukan hanya berusaha mencapai 

targetnya, tapi juga berusaha mencegah lawan mencapai target mereka. Hal ini 

biasanya terjadi karena terlalu menekankan untuk mencapai kemenangan. Oleh 

karena itu, orang dewasa yang terlibat dalam kompetisi olahraga atlet usia dini 

juga 
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 perlu mendapat pengetahuan dan pendidikan tentang pembinaan olahraga atlet 

usia dini. 

Sasaran yang ingin dicapai melalui pemanduan dan pembinaan olahraga 

sejak usia dini secara umum, yaitu membantu terwujudnya pembangunan watak 

dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional Indonesia seutuhnya, 

disamping upaya untuk mendapatkan olahragawan sejak usia dini yang berbakat 

dan potensial. Sehingga siap dikembangkan dalam berbagai cabang olahraga, 

untuk mencapai prestasi tinggi baik tingkat daerah, nasional maupun tingkat 

Internasional. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal, maka 

pembibitan sejak usia dini harus dilaksanakan dengan konsisten, 

berkesinambungan, mendasar, sistematis, efesien, dan terpadu. Untuk itu perlu 

upaya agar anak-anak ingin, gemar bermain dan berolahraga sedini mungkin 

dengan adanya panduan yang baik dan benar. Sehingga dapat memacu 

perkembangan organ tubuhnya dan dengan pendekatan yang persuasif, anak-anak 

usia dini tersebut dapat  berminat menjadi atlet. ( KONI 2000, Gerakan Nasional  

Garuda Emas, Buku 1 : 3 )       

Sejalan dengan pertumbuhan fisik anak yang semakian tinggi dan semakin 

besar maka kemampuan fisikpun meningkat. Beberapa macam kemampuan fisik 

yang cukup nyata perkembangannya pada masa anak adalah kekuatan, 

fleksibilitas, perkembangan dan koordinasi gerak. 

1. Periode Umur 5-8 tahun 
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Pada periode ini pertumbuhan tulang-tulang lambat; kelainan 

postur tubuh mudah terjadi; koordinasi gerak masih belum sempurna 

(diorganized); sangat aktif; peka terhadap bunyi-bunyian dan gerak ritmis; 

kreatif; laki-laki dan perempuan mempunyai minat yang sama; mencari 

persetujuan orang dewasa; serta mudah gembira karena pujian, tetapi 

mudah sedih karena dikritik. 

2. Periode Umur 9-11 tahun 

Dalam periode ini pertumbuhannya lancar; otot-otot tumbuh cepat 

dan butuh latihan; postur tubuh cenderung belum bagus, karena itu 

memerlukan latihan-latihan pembentukan tubuh; penuh energi tetapi 

mudah lelah; timbul minat untuk mahir dalam suatu keterampilan fisik 

tertentu dan permainan-permainan terorganisir tetapi belum siap untuk 

mengerti peraturan yang rumit; senang/ berani menantang aktivitas yang 

agak keras. 

3. Periode Umur 12-13 tahun 

Pada umur ini anak memasuki periode transisi dari anak ke 

pradewasa, perempuan biasanya lebih dewasa (mature) dari pada anak 

laki-laki, tetapi laki-laki memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih 

baik; Pertumbuhan tubuh yang cepat dan kurang teratur, sering 

menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu karena gerakan-gerakannya 

cenderung kaku. 
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4. Periode Umur 13-14 tahun 

Pada periode ini pertumbuhan tubuh yang cepat masih berlanjut; 

perempuan umumnya lebih tinggi dan lebih berat dari pada laki-laki; otot-

otot mulai tampak berkembang, tetapi koordinasi gerakannya umumnya 

masih belum baik; mulai ada ketegangan seksual; semakin tumbuh 

minatnya untuk aktifitas fisik; senang kan kesempuraan dalam 

penampilan. 

2.5.4 Indikator Perkembangan Anak Usia Dini 

Beberapa hal yang dapat dijadikan indikator perkembangan anak usia dini, 

dimana kiranya berbakat untuk menjadi atlet berprestasi tinggi, yaitu : (1) prestasi/ 

performa yang dicapai, (2) stabilitas peningkatan prestasi, (3) daya toleransi 

terhadap beban/ latihan, (4) memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, (5) mudah 

mempelajari/ menguasai keterampilan yang baru ( Said Junaidi, 2003: 19 ). 

2.5.5 Macam-macam Tes Untuk Mengetahui Perkembangan Anak Usia Dini   

         Secara Berkala 

Untuk mengetahui perkembangan anak usia dini dapat dilakukan dengan 

cara mengukur secara berkala setiap 4 bulan, sesuai program tes akademis 

sekolah, tes tersebut meliputi : (1) tinggi badan, (2) tinggi posisi duduk, (3) berat 

badan, (4) lebar rentang tangan, (5) kemampuan melempar dan menangkap bola 

tenis, (6) kemampuan berapa jauh melampar bola basket, (7) tinggi loncat 

lompatan vertikal, (8) kelincahan lari, (9) lari cepat 40 meter, (10) multistage 

fitness, untuk memprediksi kapasitas VO2 Max. 
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2.5.6 Jenis Olahraga Bagi Anak Usia Dini 

1. Periode umur 5-6 tahun 

Untuk usia 5-6 tahun meliputi : (1) gerakan-gerakan sederhana seperti 

jalan, baris-berbaris, lari, lompat-lompat, kesetimbangan; (2) gerakan-gerakan 

imitatif (meniru) yang melibatkan otot-otot besar, misalnya meniru jalan/ gerak 

binatang, kapal terbang, kereta api; (3) permainan-permainan sederhana yang 

berisi koordinasi kelincahan; (4) permainan-permainan imitatif; (5) gerakan-

gerakan memanjat, bergelantungan berayun-ayun. 

2. Periode umur 7-8 tahun 

Pada usia ini digunakan latihan-latihan untuk memperbaiki postur tubuh; jalan, 

lari hop dengan irama musik, kombinasi lari lompat;gerakan-gerakan 

membungkuk, melompat, merenggang; aktifitas otot-otot besar ( lengan, tungkai, 

perut, punggung); mulai belajar satu gaya renang, misalnya gaya katak; permainan 

dengan peraturan yang sederhana, lapangan dan bola yang lebih kecil; aktifitas di 

alam terbuka, menjelajahi alam. 

3. Periode umur 9 tahun 

da usia ini dilibatkan dalam aktifitas-aktifitas conditioning seperti lari, lompat, 

berjangkit, brntuk-bentuk latihan senam dan keterampilan bermain; mulai 

mempelajari skill tendang dengan bola sepak; mempermahir keterampilan 

berenang. 

4. Periode umur 10-11 tahun 

Dalam periode ini ada transisi dalam aktifitas-aktifitasnya yang diberikan dalam 

pelajaran-pelajaran pendidikan rohani atau olahraga. Pendidikan gerak seperti 
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yang lebih ditekankan dalam periode sebelumnya mulai berubah ke aktivitas 

kesegaran jasmani dan keterampilan olahraga. 

Misalnya aktifitas dengan melibatkan otot-otot besar ( lompat, lari, lempar, 

senam, permainan); pengembangan skill tentang bola sepak, permainan dengan 

bola voli dan basket dengan menggunakan peraturan yang sederhana; permainan 

kasti dengan bola kecil; pukul bola/ kok dengan raket yang lebih ringan; 

mempelajari gaya renang misalnya gaya bebas dan gaya dada.  

5. Periode umur 12-14 tahun 

Melanjutkan keterampilan dalam cabang olahraga yang menggunakan bola 

( basket, voli, sepak bola) dan bola kecil (kasti); meningkatkan kemahiran dalam 

cabang olahraga memukul bola dengan raket ( tenis, bulu tangkis, tenis meja ); 

keterampilan dalam olahraga beregu ( sepak bola, basket, bola voli, softball ) dan 

olahraga perorangan ( tenis, bulu tangkis, tenis meja berenang ). 

2.6 Pemassalan, Pembibitan dan Pemanduan Bakat  

2.6.1 Pemassalan 

Pemassalan olahraga usia dini adalah uapaya menggerakan anak usia dini 

untuk melakukan aktifitas olahraga secara menyeluruh. Strategi pemassalan 

olahraga usia dini antara lain sebagai berikut : (1) menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai di Sekolah Dasar; (2) menyiapkan pengadaan tenaga 

pengajar olahraga yang mampu menggerakan olahraga di sekolah; (3) 

mengadakan pertandingan antar kelas; (4) memberikan motifasi baik dari dalam 

maupun luar; (5) mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang 

berprestasi; (6) merangsang anak melalui medis massa, televisi, dan video; (7) 
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melakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua. 

Dengan pemassalan olahraga di pendidikan dasar diharapkan tersedianya banyak 

bibit atlet unggul untuk pencapaian prestasi optimal. 

2.6.2 Pembibitan 

Pembibitan adalah suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring atlet 

berbakat yang diteliti secara ilmiah. Pencarian bibit unggul dilaksanakan oleh tim 

yang terdiri dari tenaga pendidikan jasmani, pelatih, dokter olahraga, pakar 

olahraga, psikolog, sosiolog, dan antropolog. Cara pencarian bibit unggul antara 

lain melalui pendekatan : (1) observasi pengamatan; (2) angket dan wawancara; 

(3) tes pengukuran kemampuan fisik. Beberapa pertimbangan untuk memperoleh 

bibit atlet unggulan adalah sebagi berikut : 

1) Bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir mempunyai andil yang lebih 

dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjang lainnya, jadi 

mencari bibit atlet berpotensi sangat penting. 

2) Menghindari pemborosan dalam proses pembinaan apabila atlet yang dibina 

memiliki potensi tinggi yang dibawa sejak lahir. 

3) Perlunya di Indonesia digalakkan pencarian bibit atlet unggul pada usia dini. 

Karakteristik atlet bibit unggul adalah : 

1) Memiliki kelebihan kualitas bawaan sejak lahir 

2) Memiliki fisik dan mental yang sehat, tidak cacat tubuh, diharapkan postur 

tubuh yang sesuai dengan  cabang olahraga yang diminati. 

3) Memiliki fungsi-fungsi organ tubuh seperti kekuatan, kecepatan, kelentukan, 

daya tahan, koordinasi, kelincahan, power. 



27 

 

 

 

4) Memiliki kemampuan gerak dasar yang baik. 

5) Memiliki inteligensi tinggi. 

6) Memiliki karakteristik bawaan sejak lahir, yang dapat mendukung pencapaian 

prestasi prima, antara lain watak kompetitif tinggi, kemauan keras, tabah, 

pemberani, dan semangat tinggi. 

7) Memiliki kegemaran berolahraga. 

2.6.3 Pemanduan Bakat 

Bakat merupakan kapasitas seseorang sejak lahir, yang juga berarti 

kemampuan terpendam yang dimiliki seseorang sebagai dasar dari kemampuan 

nyatanya. Bakat seseorang dalam berolahraga adalah kemampuan dasar yang 

berkenaan dengan penampilan gerak dan kombinasi dari beberapa kemampuan 

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 puncaknya. Langkah-langkah pemanduan 

bakat yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut : 

1) Analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik cabang 

olahraga. 

2) Seleksi umum dan khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang 

olahraga yang bersangkutan. 

3) Seleksi berdasarkan karakteristik, antropometrik dan kemampuan fisik, serta 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisiknya. 
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4) Evaluasi berdasarkan data yang komprehensif dengan memperhatikan sikap 

anak terhadap olahraga di dalam dan luar sekolah, partisipasi olahraga di 

luar sekolah, keunggulan atau ciri-ciri prestasi yang unik di lingkungan 

sekolah. 

5) Untuk melakukan seleksi dengan tepat, dapat digunakan evaluasi tes dan 

pengukuran kemampuan fisik, motorik dan psikologis yang dilakukan 

secara khusus, kemudian dianalisis faktor penentunya. 

6) Prestasi atau penampilan yang telah dicapai. 

7) Peningkatan prestasi lebih cepat daripada anak yang tidak berbakat. 

8) Kualitas mental yang baik. 

9) Motivasi intrinsik yang kuat. 

10)  Stabilitas peningkatan prestasi. 

11)  Daya toleransi beban latihan yang diberikan 

12)  Memiliki jiwa kompetitif yang tinggi. 

2.7 Pengembangan Potensi, Sistem Pembinaan, Metodologi,    

      Evaluasi dan Jalur Pembinaan 

2.7.1 Pengembangan Potensi 

Pengembangan atlet sejak usia dini akan lebih berhasil dibandingkan 

apabila pembinaannya terlambat. Hal ini disebabkan karena pada usia dini, belum 

banyak pengaruh negatif yang masuk yang menyebabkan timbulnya hambatan-

hambatan. Pengembangan potensi perlu dimulai sejak usia dini, karena : 

1) Bakat akan dapat berkembang lebih subur 



29 

 

 

 

2) Oragan-organ tubuh, kemampuan aerobik, jantung dan paru-paru dapat 

berkembang sejak usia dini.  

3) Fleksibilitas dan kekuatan otot lebih mudah dikembangkan sehingga 

kemampuan otot akan menjadi lebih baik. 

4) Indra dan saraf kalau dilatih dan dipacu sejak usia dini, akan dapat 

mengembangkan reaksi dan refleksi dengan baik. 

5) Pertumbuhan tubuh akan dapat lebih selaras. 

6) Minat akan berkembang, sehingga anak lebih menyayangi aktivitas tersebut 

yang dapat  memacu peningkatan penampilan. 

7) Intelegensi berkembang, hal ini penting untuk kemampuan berfikir dalam 

penguasaan teknik, strategi dan taktik. 

 2.7.2 Sistem Pembinaan 

Untuk mencapai prestasi puncak dalam olahraga diperlukan latihan jangka 

panjang kurang lebih 8-10 tahun yang dilakukan secara kontinyu, bertahap, 

meningkat dan berkesinambungan. Siklus jangka panjang ini dibagi menjadi 

tahapan-tahapan latihan sebagai berikut :  

1) Tahap Latihan Persiapan, Lamanya Kurang Lebih 3-4 Tahun 

Tahap latihan persiapan ini merupakan tahap dasar yang memberikan 

kemampuan dasar yang menyeluruh kepada anak dalam aspek fisik, mental, 

 dan sosial. Pada latihan dasar ini belum diberikan latihan kedalaman 

spesialisasi, tetapi latihannya harus mampu membentuk kerangka yang kuat 

dan benar khususnya dalam perkembangan biomotorik juga menunjang 
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peningkatan prestasi ditahap latihan berikutnya. Oleh karena itu latihannya 

perlu dilaksanakan dengan cermat dan tepat. 

2) Tahap Latihan Pembentukan, Lamanya Kurang Lebih 2-3 Tahun 

Tahap latihan ini adalah guna untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet 

seperti yang diharapkan, sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. 

Kemampuan fisik maupun teknik telah terbentuk, demikian pula 

kemampuan taktik, sehingga dapat dipakai sebagai titik tolak 

pengembangan serta peningkatan prestasi selanjutnya. Pada tahap ini atlet 

sudah dapat dispesialisasikan pada salah satu cabang olahraga yang paling 

cocok baginya. 

3) Tahap Latihan Pemantapan, lamanya Kurang lebih 2-3 Tahun 

Profil yang telah terbentuk pada tahap pembentukan, makin ditingkatkan 

pembinaannya serta disempurnakan sampai kebatas optimal. Dengan 

demikian tahap pemantapan ini merupakan usaha pengembnagn potensi 

atlet ke arah potensi yang tinggi. Pada akhir tahap ini diharapkan atlet telah 

dapat mendekati atau bahkan mencapai puncak prestasinya. 

4) Golden Age ( usia emas ), sebagai sasaran puncak pembinaan 

Pada umumnya atlet telah mampu mencapai puncak prestasi sekitar umur 20 

tahun. Usia jika mencapai prestasi puncak ini disebut Golden Age. Oleh 

karena itu Golden Age hendaknya dipakai sebagai sasaran puncak pembinaan 

jangka 8-10 tahun. Tanpa adanya sasaran/ target akan sulit untuk mengukur 

atau mengevaluasi keberhasilan latihan. Dengan target usia emas 20 tahunan 
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dari lama waktu pembinaan selama 8-10 tahun, maka setara teoritis atlet 

harus sudah dimulai sejak umur 8-10 tahun atau dalam usia dini.  

Tabel 2.3 

Umur-umur Permulaan Olahraga, Spesialisasi dan Prestasi Top 

Cabang Olahraga Permulaan 

Olahraga 

Spesialisasi Prestasi Puncak 

Atletika 

Bola Basket 

Tinju 

Balap Sepeda 

Loncat Indah 

 

Anggar 

Senam (Pi) 

Senam (Pa) 

Dayung 

Sepak Bola 

 

Renang 

Tenis 

Bola voli 

Angkat Besi 

Gulat 

10-12 

8-9 

13-14 

14-15 

6-7 

 

8-9 

6-7 

6-7 

12-14 

10-12 

 

3-7 

8-10 

11-12 

14-15 

13-14 

13-14 

10-12 

15-16 

16-17 

8-10 

 

10-12 

10-11 

12-14 

16-18 

14-15 

 

10-12 

12-14 

14-15 

16-18 

15-16 

18-23 

20-25 

20-25 

21-24 

18-22 

 

20-25 

14-18 

18-24 

22-24 

18-24 

 

16-18 

18-25 

20-25 

21-28 

24-28 
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Bulu tangkis 

Hoki 

Softball 

Panahan 

Pencak Silat 

 

Bola Tangan 

Tenis Meja 

Polo Air 

Berkuda 

Layar 

Judo 

Karate 

Kano 

Ski Air 

 

8-9 

12-14 

11-12 

11-12 

10-11 

 

12-13 

7-8 

12-13 

13-15 

12-13 

12-13 

12-13 

11-12 

11-12 

 

14-15 

16-18 

16-18 

16-18 

15-16 

 

15-16 

10-12 

15-16 

17-18 

15-16 

15-16 

15-16 

11-12 

11-12 

 

18-24 

22-25 

18-24 

20-28 

18-22 

 

18-24 

18-24 

18-25 

20-25 

18-24 

18-25 

18-25 

23-24 

18-24 

 

Batas umur dan perbedaan tahap latihan bagi olahragawan muda adalah sebagai 

berikut : 

1) Kelompok olahraga yang memerlukan koordinasi/ kemampuan gabungan 

seperti senam, loncat dan sebagainya. 

 Tahap latihan persiapan umur 10-12 tahun 

 Tahap latihan pembentukan umur 13-16 tahun 
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 Tahap spesialisasi mulai umur 17 tahun 

2) Kelompok olahraga yang memerlukan kepegasan, seperti atletik, lompat, dan 

angkat besi. 

 Tahap latihan persiapan umur 10-12 tahun. 

 Tahap pembentukan umur 13-17 tahun 

 Tahap spesialisasi mulai umur 18 tahun. 

3) Kelompok olahraga yang menuntut daya tahan, sperti dayung, balap sepeda, 

lari jarak jauh 

 Tahap latihan persiapan umur 12-15 tahun 

 Tahap pembentukan umur 16-18 tahun 

 Tahap spesialisasi mulai umur 19 tahun 

4) Kolompok olahrag yang menuntuk kepegasan, daya tahan, kekuatan 

olahraga permainan, olahraga yang dilombakan 

 Tahap latihan permulaan umur 10-13 tahun 

 Tahap pembentukan umur 14-17 tahun 

 Tahap spesialisasi mulai umur 18 tahun 

5) Renang 

 Tahap latihan permulaan umur 5-8 tahun 

 Tahap pembentukan umur 9-14 tahun 

 Tahap spesialisasi mulai umur 15 tahun 
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2.7.3 Komponen Fisik yang Diperlukan Beberapa Cabang Olahraga 

Untuk menghindarkan kesalahan dalam melatih kondisi fisik, maka perlu 

diketahui terlebih dahulu komponen fisik apa yang perlu dikembangkan untuk 

masing-masing cabang olahraga mempunyai ciri-ciri yang berlainan.  

Tabel 2.4 

Beberapa contoh komponen fisik yang diperlukan beberapa cabang 

olahraga. 

Cabang 

Olahraga 

Kekua

tan 

Otot 

Daya 

Tahan 

Otot 

Power Kapasit

as 

Anaero

bik 

Daya 

Tahan 

Jantung 

Paru-

paru 

Kelen

tukan 

Komp

osisi 

Tubuh 

Base Ball 

Bola Basket 

Tinju 

Lari hadang 

Balap Sepeda 

Sprint 

Jarak 

Lincat Indah 

Anggar 

Hockey 

Rugbhy 

Golf 

Senam 

Bola Tangan 

Hockey Es 

Ski Es 

Sprint 

Jarak 

Lacrosse 

Racoustball 

Dayung 

Sepak Bola 

Squash 

Tenis 

Atletik 

Sprint 

Lompat 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

 

2 

3 

3 

 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 

2 

3 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 



35 

 

 

 

Lempar 

 

L.Jarak Jauh 

.JarakMenengah 

Bola Voli 

Angkat Besi 

Gulat 

3 

 

2 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

3 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

2.7.4 Prinsip Latihan   

Beberapa prinsip latihan yang perlu diperhatikan dalam pembinaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Latihan harus didasarkan pada prinsip beban lebih artinya, manakala sudah 

tiba saatnya untuk ditingkatkan, beban latihan harus ditambah sedikit di atas 

kemampuan atlet, namun masih dalam batas-batas kemampuannya untuk 

mengatasinya. 

2) Tidak ada dua orang yang persis sama. Setiap orang berbeda dalam fisik, 

kemampuan, aspek psikologis, adaptasi terhadap latihan. Oleh karena itu 

latihan harus didasarkan pada prinsip individualisasi. Artinya program latihan 

harus dilaksanakan bagi setiap atlet agar bisa menghasilkan prestasi yang baik 

bagi individu tersebut. 

3) Latihan harus didasarkan pada prinsip perkembangan multilateral 

(menyeluruh). Meskipun konsentrasi latihan adalah pada cabang olahraga 

yang ditekuninya, anak harus tetap diberikan kebebasan untuk melakukan 

berbagai aktifitas jasmaniah/ olahraga. Dengan demikian, maka 

perkembangan biomotorik maupun psikologis akan lebih menyeluruh 
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sehingga kemungkinan untuk memasuki tahap spesialisasi dan tahap prestasi 

top lebih cepat. 

4) Kualitas/ mutu latihan harus dipertahankan baik pada waktu melatih teknik, 

keterampilan gerak, taktik, maupun fisik. Meskipun latihan dilakukan secara 

intensif, namun kalau kualitas latihan kurang diperhatikan, prestasi tidak akan 

kiat meningkat. 

5) Untuk menghindari kemungkinan timbulnya kebosanan dalam latihan, maka 

harus diciptakan variasi dalam latihan, baik dalam bentuk-bentuk latihan, 

latihan teknik, latihan taktik, maupun latihan fisik. 

6) Usahakan untuk menciptakan suasana keriaan ( enjoyment ) dalam latihan, 

khususnya bagi anak-anak usia dini. Banyak survei menunjukkan bahwa 

banyak anak meninggalkan latihan karena tidak menemukan keriaan dalam 

latihan 

7) Latihan dilakukan sedikitnya tiga kali dalam seminggu, masing-masing dalam 

waktu 2-3 jam dan dilakukan secara intensif. 

8) Beban latihan harus mampu memberikan pengaruh positif terhadap atlet yang 

dilatih. 

2.7.5 Evaluasi 

Untuk evaluasi ada dua cara yang harus dilakukan yaitu : (1) tes umum ( 

pengukuran fisik dan pengukuran kemampuan fisik ); (2) tes khusus sesuai 

dengan cabang olahraga. 

2.7.6 Jalur Pembinaan Atlet Usia Dini 

1) Jalur sekolah 
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Melalui kegiatan ekstrakurikuler di SD/ SLTP, di bentuk kelas-kelas olahraga 

yang siswanya berbakat olahraga/ sudah berprestasi. 

2) Jalur perkumpulan 

Perkumpulan agar aktif mengadakan pembibitan dan membina atlet usia dini. 

3) Jalur proyek percontohan 

Proyek percontohan yang dikembangkan oleh Kantor Menpora dalam 

pembinaan olahraga usia dini merupakan proyek binaan yang dapat terus 

dikembangkan sesuai dengan pola pengembangan olahraga usia dini di masa 

yang akan datang, dengan berbagai penyempurnaan dalam pelaksanaannya. 

2.8 Petunjuk Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan 

Olahraga Usia Dini Program Ekstrakurikuler di Sekolah 

Dasar 

2.8.1 Pendidikan Jasmani       

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara 

sadar dan sistematis melalui berbagi kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh 

kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan dan 

pembentukan watak. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

pendidikan jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek 

mental, emosional, sosial, dan spiritual. (Adang Suherman, 1999:22). 

2.8.2 Intrakurikuler 

Program intrakurikuler adalah suatu pelajaran wajib di sekolah yang 

tujuan utamanya untuk meningkatkan kesegaran jasmani, lebih menekankan pada 
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pengenalan dan kemampuan gerak dasar dan keterampilan dasar cabang-cabang 

olahraga.  

2.8.3 Ektrakurikuler 

Program ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan di 

luar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan 

keterampilan pada salah satu cabang olahraga sesuai dengan pilihannya/ bakat dan 

kesenangannya. Program ektrakurikuler merupakan kelanjutan dan perluasan dari 

program intrakurikuler, dengan demikian pengembangan program ektrakurikuler 

harus berdasarkan pada cabang olahraga yang telah diajarkan di Sekolah Dasar 

yaitu : (1) gerak dan atletik; (2) nomor-nomor atletik tertentu; (3) senam dasar, 

senam ketangkasan, senam irama; (4) permainan kecil dengan alat/ tanpa alat; (5) 

permainan bola besar, meliputi sepak bola, bola tangan, bola basket, bola voli 

mini; (6) olahraga pilihan ( memilih dua dari tujuh cabang olahraga pilihan, yaitu 

renang, pencak silat, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, olahraga tradisional 

tertentu). 

Untuk kegiatan program ekstrakurikuler diperlukan pendanaan untuk 

membiayai antara lain : honor guru/ pelatih, pembelian alat dan perlengkapan 

olahraga, sewa lapangan/ gedung pertandingan dan kompetisi. Olaeh karena 

kegiatan ini  belum/ tidak disediakan anggarannya oleh pemerintah, maka sekolah 

dianjurkan mencari dana melalui usaha-usaha yang sah, antara lain melalui BP3. 

Alat dan perlengkapan olahraga merupakan faktor pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler, sehingga pengadaan, pemakaian dan perawatannya perlu 

mendapat perhatian pimpinan sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah yang 
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dapat ditempuh untuk pengembangan program ekstrakurikuler adalah sebagai 

berikut :  

1) Pilih prioritas cabang olahraga yang dikategorikan cabang olahraga pokok 

dan pilihan ( atletik, senam, renang, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola 

voli atau cabang olahraga yang menonjol di daerah/ di sekolah tersebut ) dan 

yang paling mungkin dikembangkan prestasinya dengan mempertimbnagkan 

kemampuan atau situasi dan kondisi masing-masing sekolah, yaitu adanya 

guru olahraga, tersedianya alat/ perlengkapan dan tersedianya tempat/ 

lapangan/ arena sesuai dengan cabang olahraga yang diprioritaskan 

pembinaannya, termasuk pertimbangan orang tua murid. 

2) Susunan program latihan dari masing-masing cabang olahraga yang 

diprioritaskan dan yang akan dikembangkan di sekolah bersangkutan 

3) Melakukan pemanduan bakat sedini mungkin dengan melalui pertandingan, 

perlombaan, kejuaraan, kompetisi antar klub, atau antar sekolah. 

4) Susun jadwal kerja tahunan yang meliputi latihan pertandingan, kompetisi 

kejuaraan. 

5) Galang kerjasama dengan KONI perkumpulan, FIK/ UNNES, Fakultas 

Kedokteran, FKIP, ditempat sekolah dalam rangka pencarian bibit dan 

pemanduan bakat. 

6) Susun anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan/ operasional dalam satu 

tahun. 

7) Hidupkan OSIS/ BAPOPSI di sekolah masing-masing. 
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  Dalam rangka pelaksanaan program ektrakurikuler di Sekolah Dasar, 

beberapa sekolah 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 

ingin dikembangkan. 

3) Tidak adanya anggaran untuk membiayai honor guru/ pelatih, sewa lapangan/ 

gedung dan pembelian alat, perlengkapan olahraga. 

4) Program intrakurikuler dan ekstarkurikuler tidak merupakan satu kesatuan 

program, tetapi berdiri sendiri-sendiri karena statusnya yang belum jelas. 

5) Kurangnya perhatian dari pimpinan sekolah dan guru pendidikan jasmani 

kesehatan dan penilik olahraga terhadap pembinaan atlet yang berbakat atau 

berprestasi. 

6) Belum terprogramnya dengan baik kegiatan latihan, pertandingan dan 

kompetisi secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan. 

7) Belum melibatkan orang tua siswa dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

8) Belum merupakan satu kesatuan sistem pembinaan. 

9) Belum adanya penatara/ pelatihan bagi Guru Dasar Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan di Sekolah Dasar. 
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2.8.4 Usia Dini 

Usia dini yang dimaksud di sini usia anak Sekolah Dasar, yaitu antara 

umur 6-14 tahun. Usia dimana dimulainya latihan dari cabang-cabang olahraga 

menurut prestasi puncak. 

2.9 Pemanduan 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 di 

berikan meliputi 10 bentuk tes yang pada dasarnya adalah : 

1. 5 test pertama 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. 
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4) Test 9 

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

sentuh ujung jari kaki dengan jari tangan. 

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. 

2. 5 test kedua putra  

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 
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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 

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. 5 test pertama puteri  

1) Test 8 

Berdiri 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. 
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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. 

5) Test 9 

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

melayang sentuh ujung jari kaki dengan jari kanan. 

4. 5 test  kedua putri 

6) Test 1 

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. 
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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 2×, mendarat dengan kaki 

terbuka.  

Tes ini berupa tes lapangan yang mudah dilaksanakan dan memerlukan 

peralatan yang sederhana serta mudah dipersiapkan. Namun demikian, masih 

ditemui sedikit kendala yang berkaitan dengan aspek pengolahan dan analisis 
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data, karena tes pemanduan bakat dengan metode Iowa – Brace Test for Motor 

Educability, hasilnya diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer. Dalam 

kenyataannya, sarana komputer dan dengan piranti lunak yang dimiliki oleh 

KONI hanya dapat diakses dengan bantuan sambungan internet. Oleh karena itu, 

perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut agar tes dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Kemudian terciptalah modifikasi yang dilakukan pada aspek pengolahan 

dan analisis data. Jika tes Iowa – Brace Test for Motor Educability pengolahan 

dan analisisnya menggunakan bantuan komputer, maka untuk menyesuaikan 

kondisi ketcrbatasan alat pengolahan dan analisis dimodifikasi atau diubah dengan 

menggunakan teknik pengolahan dan analisis secara manual. Tujuan utama dalam 

memodifikasi pengolahan ini adalah untuk mempermudah dalam 

menginterpretasikan dan menilai hasil tes, sehingga ditemukan alternatif lain 

dalam menganalisis dan mengolah hasil tes. 

2.10. Karakteristik Akhir Masa Kanak-kanak ( Usia 6-14 Tahun) 

2.10.1 Label yang digunakan orang tua: 

a. Usia yang menyulitkan, masa dimana anak tidak lagi menuruti perintah, lebih   

    banyak dipengaruhi teman sebaya dari pada orang tua atau anggota keluarga 

yang lain    

b. Usia tidak rapi, masa dimana anak cenderung tidak memperdulikan, ceroboh   

    dalam penampilan dan kamarnya berantakan 

c. Usia bertengkar, masa dimana banyak terjadi pertengkaran antar keluarga dan  

      suasana rumah tidak menyenangkan bagi semua anggota keluarga. 



47 

 

 

 

2.10.2 Label yang digunakan para pendidik : 

a. Usia sekolah dasar. Anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan   

    untuk  keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh    

     keterampilan penting tertentu 

b. Periode kritis dalam dorongan berprestasi. Masa dimana anak membentuk   

     kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses atau sangat sukse. Perilaku    

     berprestasi pada masa kanak-kanak mempunyai korelasi yang tinggi dengan   

     perilaku berprestasi pada masa dewasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berbobot 

tidaknya suatu penelitian tergantung pada pengambilan langkah-langkah dan 

metode penelitian. Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada 

tujuan penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis 

kuantitatif, sesuai dengan tujuan agar dapat memperoleh data dengan lengkap 

sesuai yang diinginkan. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian ( Suharsini Arikunto, 2002 : 96). Sedangkan menurut Sugiyono bahwa 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabelnya adalah potensi 

daerah usia dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. 
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3.3  Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan 

subjek sendiri diambil dari sumber data, dalam hubungan dengan seluruh atau 

sebagian sumber data. Suharsmi Arikunto (2006 : 129). 

Subjek dalam penelitian ini yaitu : a) 5 Kepala Sekolah dan 5 Guru 

Penjasorkes SD Negeri di Kecamatan Rawalo yaitu SD N 1 Tambaknegara, SD N 

2 Tambaknegara, SD N 1 Rawalo, SD N 3 Rawalo,  SD N 2 Banjarparakan, b) 10 

tokoh masyarakat di Kecamatan Rawalo yang meliputi 2 orang pengurus Komite 

SD, 3 orang tua wali murid dan 5 orang tokoh masyarakat non orang tua wali 

yang peduli terhadap pembinaan olahraga, c) masing-masing 1 orang unsur 

pimpinan KONI dan DINPORA Kabupaten Banyumas, d) siswa putra dan putri 

SD Negeri kelas 4, 5, dan 6 di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yang 

ikut dalam tes penelusuran potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini di 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.  

Sedangkan Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah potensi daerah 

untuk pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Dan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitiann terlebih dahulu memilih metode pengumpulan data yang tepat. 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan ini adalah : Penelitian ini 

menggunakan 
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tiga metode pengumpulan data yaitu metode angket atau kuesioner, tes Motor 

Educability IOWA-BRACE TEST, wawancara dan metode dokumentasi. Angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang pembinaan olahraga usia dini, metode 

pembelajaran yang di gunakan oleh guru penjas, pembina olahraga, instansi dan 

lembaga olahraga yang terkait dengan pembinaan olahraga. Sedangkan tes IOWA-

Brace TEST digunakan untuk test siswa, sedangkan metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data siswa. 

3.3.1. Metode angket  

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2002:128). 

3.3.2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tatap muka yang 

pelaksanaannya berupa percakapan antar individu (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2008:216). 

  Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran penjas. Wawancara tersebut dilakukan 

dengan teknik tanya jawab secara langsung terhadap kepala sekolah, guru penjas, 

tokoh masyarakat dan unsur pimpinan KONI dan DINPORA Kabupaten 

Banyumas.  
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Adapun aspek yang diungkap dalam lembar wawancara meliputi : (1) 

Aspek Sumber Daya Manusia (2) aspek Sumber Daya Lingkungan (3) aspek 

Sumber Daya Manajemen. 

3.3.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Dalam 

penelitrian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama peserta Penelusuran 

Potensi Daerah Untuk Pembinaan Olahraga Usia Dini di Kecamatan Rawalo 

Kabupaten Banyumas, dan foto-foto pelaksanaan tes IOWA-Brace TEST. 

3.3.4. Metode tes Iowa-Brace TEST 

Untuk mendapatkan data, banyak teknik-teknik dan cara-cara yang dapat 

ditempuh. Namun demikian agar data yang terkumpul nanti sesuai dengan tujuan 

peneliti yang akan diteliti maka harus menggunakan tujuan penelitian. Pemanduan 

bakat dengan metode Iowa-Brace Test for Motor Educability adalah suatu model 

indentifikasi bakat terdiri dari 10 butir tes yang bertujuan untuk membantu anak, 

untuk menemukan potensi anak dalam berolahraga yang disesuaikan dengan 

karateristik dan potensi anak. Kesepuluh butir tes tersebut adalah: 

1. Lima  test pertama putra 

1) Test 8 

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

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. 

2. Lima test kedua putra 

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 
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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 

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. Lima  test pertama putri  

1) Test 8 

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

2) Test 14 



54 

 

 

 

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. 

5) Test 9 

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

melayang sentuh ujung jari kaki dengan jari kanan. 

4. Lima test  kedua putri 

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. 
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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 2×, mendarat dengan kaki 

terbuka.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat/ fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis. Dari pengertian tersebut 

diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. 
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3.5.1 Tes Iowa-Brace Test for Motor Educability 

  Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

persiapan alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan Iowa-Brace Test for Motor 

Educability yaitu: 

1. Lima test pertama 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 lima 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. 

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. 

 

 



57 

 

 

 

2. Lima test kedua putra  

1) Tes 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. 

2) 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. 

3) 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 

4) 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. 

5) Test 13 

Jongkok, dengan satu tungkai lurus ke depan. Lakukan lompatan dengan 

bergantian kaki tungku dan tungkai yang di luruskan. Lakukan dua kali 
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lompatan untuk tiap tungkai. Tumit tungkai harus lurus boleh menyentuh 

lantai, sementara tumit tungkai yang di tekuk harus selalu menyentuh 

pinggul. 

3. Lima test pertama putri  

1) Test 8 

Berdiri 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. 

 

 



59 

 

 

 

5) Test 9 

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

melayang sentuh ujung jari kaki dengan jari kanan. 

4. Lima test  kedua putri 

1) Test 1 

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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 
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5) Test 5 

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

kaki terbuka. 

3.5.2 Angket 

          Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2002:128). Angket di gunakan untuk 

memperoleh data dari Kepala Sekolah, Guru Penjasorkes dan Tokoh Masyarakat. 

3.5.3 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tatap muka yang 

pelaksanaannya berupa percakapan antar individu (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2008:216). 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan pembelajaran penjas. Wawancara tersebut dilakukan 

dengan teknik tanya jawab secara langsung terhadap kepala sekolah, guru penjas, 

tokoh masyarakat dan unsur pimpinan KONI dan DINPORA Kabupaten 

Banyumas.  

3.6 Prosedur Penelitian 

           Tes Iowa-Brace Test for Motor Educability pada penelitian ini 

dilaksanakan di dua SD Negeri yang ada di Kecamatan Rawalo yaitu SD N 2 

Tambaknegara dan SD N 3 Rawalo.Tes tersebut dilaksanakan pada tanggal 14-16 

Juli 2010. Para peserta dalam Tes Iowa-Brace Test for Motor Educability yaitu 
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siswa Sekolah Dasar kelas 4, 5 dan 6 yang terdiri dari putra 56 dan putri 58. 

Sebelum pelaksanaan tes, siswa terlebih dahulu diukur tinggi badan dan berat 

badan dengan tujuan mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam melakukan tes 

dan sebagai pelengkap data peserta 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, 

karena analisis data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Dari data yang dikumpulkan kemudian dipisah-

pisah menurut jenisnya masing-masing dan disusun untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Adapun teknik analisis Yang telah digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis deskriptif prosentase.                  

   %100% x
N

n
  

 

   

 

 

 

 

 

n   = Jumlah pilihan 

N    = Jumlah responden 

 

SM      

                                               

NP     = nilai dalam %                                         

R  = skor rata-rata yang       dicapai 

sampel 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  potensi siswa sekolah dasar di 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas serta untuk mengetahui bakat siswa 

sekolah dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui 

potensi bakat dalam penelitian ini digunakan tes  dengan  metode Iowa-Brace Test 

for Motor Educability. Dimana dalam metode tersebut  terdiri dari 10 butir tes  

yang terbagi dalam 2 kali test. Pada siswa putra ,tes pertama yang dilakukan 5 test  

yaitu  test 8, test 4, test 10, test 9,  dan  test 7. Kedua  dilakukan 5 test terdiri dari : 

test 2,  test 3,  test 6,  test 12,  dan test 13.  Pada siswa putri  juga dilakukan 2 kali 

tes. Pertama  terdiri  dari  test  8,  test 14,  test 7,  test 15, dan  test 9.  Kedua   

terdiri dari  test 1,  test 3, test 12, test 11, dan test 5.  

4.2.  Hasil Analisis Data Tes 

4.2.1. Hasil Analisis Siswa Putra 

a. Test 8 

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

lompatan siswa putra. 
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Tabel 4.1. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 8 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
49 87.50% 

2 1 
7 12.50% 

3 0 
0 0.00% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 49 siswa dan dengan jumlah persentase 87,50 

%. b) Nilai 1  sebanyak 7 siswa dengan jumlah persentase 12,50%. c) Nilai 0  

sebanyak 0 siswa  dengan jumlah persentase 0%. 

b. Test 4 

Test  4  ini terdiri dari  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. 
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Tabel 4.2. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 4 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
25 44.64% 

2 1 
19 33.93% 

3 0 
12 21.43% 

 Total 
56 100% 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 25  siswa dan dengan jumlah persentase 

44,64%. b) Nilai 1  sebanyak  19 siswa dengan jumlah persentase  33,93%. c) 

Nilai 0  sebanyak 12 siswa dengan jumlah persentase 21,43%. 

c. Test 10 

Test  10  ini terdiri dari  berdiri dengan kaki kiri. Melompat sambil 

melakukan ½ putaran (180º) ke arah kiri dan pertahankan keseimbangan. 

Tabel 4.3. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 10 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
51 91.07% 

2 1 
5 8.93% 

3 0 
0 0.00% 
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 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  51 siswa dan dengan jumlah persentase 

91,07%. b) Nilai 1  sebanyak 5 siswa dengan jumlah persentase 8,93%. c) Nilai 0  

sebanyak 0 siswa atau tidak ada dengan jumlah persentase 0%. 

d. Test 9 

Test  9  ini terdiri dari  melompat setinggi-tingginya, ayun kedua tungkai 

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

Tabel 4.4 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 9 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
8 14.29% 

2 1 
4 7.14% 

3 0 
44 78.57% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 8 siswa dengan jumlah persentase 14,29%. b) 

Nilai 1  sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 7,14%. c) Nilai 0  sebanyak 

44 siswa dengan jumlah persentase 78,57%. 
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e. Test 7 

Test  7 ini terdiri dari 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 4.5. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 7 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
21 37.50% 

2 1 
14 25.00% 

3 0 
21 37.50% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 21 siswa dan dengan jumlah persentase  

37,50%. b) Nilai 1  sebanyak 14 siswa dengan jumlah persentase 25,00%. c) Nilai 

0  sebanyak 21 siswa  dengan jumlah persentase 37,50%. 

f. Test 2 

Test  2  ini terdiri dari  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 4.6. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 2 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
11 19.64% 

2 1 
29 51.79% 

3 0 
16 28.57% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 11 siswa dan dengan jumlah persentase 19,64%. 

b) Nilai 1  sebanyak 29 siswa dan dengan jumlah persentase 51,79%. c) Nilai 0  

sebanyak 16 siswa  dengan jumlah persentase 28,57%. 

g. Test 3 

Test  3  ini terdiri dari  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 4.7. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 3 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
56 100.00% 
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2 1 
0 0.00% 

3 0 
0 0.00% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 56 siswa dan dengan jumlah persentase 100 %. 

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

siswa dengan jumlah persentase 0%. 

h. Test 6 

Test  6  ini terdiri dari  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 4.8. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 6 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
48 85.71% 

2 1 
4 7.14% 

3 0 
4 7.14% 

 Total 
56 100% 
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Hasil tes 6 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 48 siswa dan dengan jumlah persentase 85,71%. 

b) Nilai 1  sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 7,14%. c) Nilai 0  

sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 7,14%. 

i. 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. 

Tabel 4.9. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 12 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
45 80.36% 

2 1 
6 10.71% 

3 0 
5 8.93% 

 Total 
56 100% 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 45  siswa dengan jumlah persentase  80,36%. b) 

Nilai 1  sebanyak 6 siswa dengan jumlah persentase 10,71%. c) Nilai 0  sebanyak 

5 siswa dengan jumlah persentase 8,93%. 
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j. Test 13 

Test  13  ini terdiri dari 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 4.10. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 13 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
26 46.43% 

2 1 
14 25.00% 

3 0 
16 28.57% 

 Total 
56 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 26 siswa  dan dengan jumlah persentase 

46,43%. b) Nilai 1  sebanyak 14 siswa dengan jumlah persentase  25,00%. c) Nilai 

0  sebanyak 16 siswa dengan jumlah persentase 28,57%. 

4.2.2. Hasil Analisis Siswa Putri 

a. Test 8 

Test  8 ini terdiri dari  derdiri satu kaki. Tutup mata. Melompat ke 

belakang 5 lompatan. 
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Tabel 4.11. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 8 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
53 91.38% 

2 1 
1 1.72% 

3 0 
4 6.90% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak  53  siswa dan dengan jumlah persentase 

91,38%. b) Nilai 1  sebanyak 1 siswa dengan jumlah persentase 1,72%. c) Nilai 0  

sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 6,90%. 

b. Test 14 

Test  14  ini terdiri dari  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 4.12. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 14 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
17 29.31% 

2 1 
10 17.24% 
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3 0 
31 53.45% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak  17  siswa dan dengan jumlah persentase 

29,31%. b) Nilai 1  sebanyak  10 siswa dengan jumlah persentase  17,24%. c) 

Nilai 0  sebanyak 31 siswa dengan jumlah persentase 53,45%. 

c. Test 7 

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

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

Pada saat mendarat, tidak boleh kehilangan keseimbangan atau melangkah. 

Tabel 4.13. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 7 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
18 31.03% 

2 1 
6 10.34% 

3 0 
34 58.62% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  18 siswa dan dengan jumlah persentase 
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31,03%. b) Nilai 1  sebanyak 6 siswa dengan jumlah persentase 10,34%. c) Nilai 0  

sebanyak 34 siswa dengan jumlah persentase 58,62%. 

d. Test 15 

Test  15  ini terdiri dari 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 4.14. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 14 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
4 6.90% 

2 1 
0 0.00% 

3 0 
54 93.10% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai  2  sebanyak  4 siswa dengan jumlah persentase 6,90%.  b)  

Nilai 1  sebanyak 0 siswa dengan jumlah persentase 0%. c) Nilai 0  sebanyak 54 

siswa dengan jumlah persentase 93,10%. 
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e. Test 9 

Test 9 ini terdiri dari melompat setinggi-tingginya, ayun kedua tungkai 

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

Tabel 4.15. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 9 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
2 3.45% 

2 1 
1 1.72% 

3 0 
55 94.83% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase  3,45%. b) 

Nilai 1  sebanyak 1 siswa  dengan jumlah persentase 1,72%. c) Nilai 0 sebanyak 

55 siswa dengan jumlah persentase 94,83%. 

f. Test 1 

Test  1  ini terdiri dari  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. 
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Tabel 4.16. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 1 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
51 87.93% 

2 1 
2 3.45% 

3 0 
5 8.62% 

 Total 
58 100% 

 

Hasil tes 1 untuk siswa putra Sekolah Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 51 siswa dengan jumlah persentase 87,93%. b) 

Nilai 1  sebanyak 2 siswa  dengan jumlah persentase 3,45%. c) Nilai 0  sebanyak 

5 siswa atau dengan jumlah persentase 8,62%. 

g. Test 3 

Test  3  ini terdiri dari  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 4.17. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 3 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
53 91.38% 
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2 1 
3 5.17% 

3 0 
2 3.45% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 53 siswa dan dengan jumlah persentase 91,38%. 

b) Nilai 1  sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase 5,17%. c) Nilai 0  

sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,45%. 

h. 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. 

Tabel 4.18. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 12 Siswa Putra Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
23 39.66% 

2 1 
8 13.79% 

3 0 
27 46.55% 

 Total 
58 100% 
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Hasil tes 12 untuk siswa putri Sekolah Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 23 siswa dengan jumlah persentase 39,66%. b) 

Nilai 1  sebanyak 8 siswa dengan jumlah persentase 13,79%. c) Nilai 0  sebanyak 

27 siswa dengan jumlah persentase 46,55%. 

i. Test 11 

Test  11  ini terdiri dari 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 4.19. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 11 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
42 72.41% 

2 1 
2 3.45% 

3 0 
14 24.14% 

 Total 
58 100% 

 

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

Banyumas:  a)  Nilai 2  sebanyak 42  siswa dengan jumlah persentase  72,41%. b) 

Nilai 1  sebanyak 2 siswa dengan jumlah persentase 3,45%. c) Nilai 0  sebanyak 

14 siswa dengan jumlah persentase 24,14%. 
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j. Test 5 

Test  5 ini terdiri Melompat setinggi-tingginya, sambil kaki bertepuk 2×, 

mendarat dengan kaki terbuka. 

Tabel 4.20. 

Tabel Analisis Deskriptif  Persentase hasil  Tes 5 Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No Nilai Frekuensi Persentase (%) 

1 2 
0 0.00% 

2 1 
3 5.17% 

3 0 
55 94.83% 

 Total 
58 100% 

 

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

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

sebanyak 3 siswa dengan jumlah persentase  5,17%. c) Nilai 0  sebanyak 55 siswa 

dengan jumlah persentase 94,83%. 

Table 4.21. 

Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace  

Test for Motor Educability  Siswa Putra Sekolah  Dasar  

di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 
 

No Jumlah Nilai Klasifikasi Frekuensi Persentase ( % ) 

1 57 – 69 Sangat Baik 15 26.79% 
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2 43 – 54 Baik 37 66.07% 

3 33 – 41 Sedang 4 7.14% 

4 23 – 31 Kurang 0 0.00% 

   

∑f = 56 100% 

 

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

di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas :  a)  kategori  sangat baik sebanyak  

15 siswa  dengan jumlah persentase 26,79%. b) kategori baik sebanyak  37 siswa 

dengan jumlah persentase 66,07%. c) kategori sedang sebanyak 4  siswa dengan 

jumlah persentase 7,14%. d) kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan jumlah 

persentase  0 %.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

Grafik  4.1.  Hasil Test  Iowa-Brace Test for Motor Educability  Siswa 

 Putra Sekolah  Dasar  di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 
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Tabel  4.22. 

Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace Test for 

Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  Dasar  di Kecamatan Rawalo 

Kabupaten Banyumas 
 

No Jumlah Nilai Klasifikasi Frekuensi Persentase ( % ) 

1 58 – 67 Sangat Baik 1 1.72% 

2 48 – 56 Baik 19 32.76% 

3 33 – 45 Sedang 38 65.52% 

4 24 – 30 Kurang 0 0.00% 

   

∑f = 58 100% 

 

Hasil Test  Iowa-Brace  Test for Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  Dasar di 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas :  a)  kategori  sangat baik sebanyak  3 

siswa  dengan jumlah persentase 5,77%. b) kategori baik sebanyak  35 siswa 

dengan jumlah persentase 67,31%. c) kategori sedang sebanyak 13  siswa dengan 

jumlah persentase 25%. d) kategori  kurang  sebanyak 1 siswa dengan jumlah 

persentase  1,92%.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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Grafik  4.2.  Hasil Test  Iowa-Brace Test for Motor Educability  Siswa Putri 

Sekolah  Dasar  di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. 

 

Tabel  4.23. 

Rekapitulasi  Analisis Deskriptif  Persentase Hasil Test  Iowa-Brace Test for 

Motor Educability  Siswa Sekolah  Dasar  di Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas 

 

No Klasifikasi Frekuensi Persentase ( % ) 

1 Sangat Baik 16 14.04% 

2 Baik 56 49.12% 

3 Sedang 42 36.84% 

4 Kurang 0 0.00% 

  

∑f = 114 100% 

 

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

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas :  a)  kategori  sangat baik sebanyak  16 
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siswa  dengan jumlah persentase  14,04%. b) kategori baik sebanyak  56 siswa 

dengan jumlah persentase 49,12%. c) kategori sedang sebanyak  42  siswa dengan 

jumlah persentase 36,84%. d) kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan jumlah 

persentase  0%.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 
 

Grafik  4.3.  Hasil Test  Iowa-Brace Test for Motor Educability  Seluruh Siswa 

Sekolah  Dasar  di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 
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4.3. Hasil Analisis Data Kuesioner 

4.3.1    Hasil Analisis Data Kuesioner di Masyarakat 

Tabel 4.24. 

Hasil Analisis Kuesioner Pembinaan Olahraga Usia Dini Tokoh Masyarakat 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

 

No. Sub Pernyataan Frekuensi Persentase 

(%) Ya Tidak 

1. Ada kegiatan pemassalan olahraga di daerah 

setempat 

9 1 90 % 

2. Masyarakat berpartisipasi jika ada kegiatan 

pemassalan olahraga 

9 1 90 % 

3. Ada wadah pelaksanaan kegiatan pemassalan 

olahraga 

9 1 90 % 

4. Ada cabang olahraga tertentu yang sering 

dilakukan dalam pemassalan olahraga. 

9 1 90 % 

5. Kegiatan pemassalan olahraga dilakukan secara 

rutin. 

9 1 90 % 

6. Kegiatan pemassalan olahraga diperuntukkan 

juga untuk usia dini. 

9 1 90 % 

7. Dominasi peserta dari usia dini. 9 1 90 % 

8. Ada institusi yang terlibat dalam pemassalan 

olahraga. 

9 1 90 % 

9. Ada tindak lanjut dari kegiatan pemassalan 8 2 80 % 
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olahraga 

10. Ada cabang olahraga tertentu yang sampai 

sekarang dilakukan pembinaan olahraga usia 

dini 

7 3 70 % 

11. Atlet dipilih dari hasil tes pencarian bakat 4 6 40 % 

12. Pembinaan olahraga usia dini dilakukan secara 

berjenjang dan berkelanjutan 

3 7 30 % 

13. Ada cabang olahraga tertentu yang memiliki 

prestasi membanggakan dari usia dini 

3 7 30 % 

14. Sarana dan prasarana kegiatan olahraga sudah 

sesuai standar 

8 2 80 % 

15. Sarana dan prasarana yang ada mampu 

mendukung peningkatan prestasi olahraga 

7 3 70 % 

16. SDM yang mendukung pembinaan olahraga 

sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang 

memadai 

6 4 60 % 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di wilayah Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas : a) pemassalan olahraga dilaksanakan dengan baik 

(90%), b) masyarakat berpartisipasi jika ada kegiatan pemassalan olahraga (90%), 

c) ada wadah pelaksanaan kegiatan pemassalan olahraga (90%), d) ada cabang 

olahraga tertentu yang sering dilakukan dalam pemassalan olahraga (90%), e) 

kegiatan pemassalan olahraga dilakukan secara rutin (90%), f) kegiatan 
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pemassalan olahraga diperuntukkan juga untuk usia dini (90%), g) dominasi 

peserta dari usia dini (90%), h) ada institusi yang terlibat dalam pemassalan 

olahraga (90%), i) ada tindak lanjut dari kegiatan pemassalan olahraga (80%), j) 

ada cabang olahraga tertentu yang sampai sekarang dilakukan pembinaan olahraga 

usia dini (70%), k) Atlet tidak dipilih dari hasil tes pencarian bakat (40%), l) 

pembinaan olahraga usia dini tidak dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 

(30%), m) tidak ada cabang olahraga tertentu yang memiliki prestasi 

membanggakan dari usia dini (30%), n) sarana dan prasarana kegiatan olahraga 

sudah sesuai standar (80%), o) sarana dan prasarana yang ada mampu mendukung 

peningkatan prestasi olahraga (70%), p) SDM yang mendukung pembinaan 

olahraga sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai (60%). 

4.3.2. Hasil Analisis Data Kuesioner di Sekolah 

Tabel 4.25. 

Hasil Analisis Kuesioner Pembinaan Olahraga Usia Dini Untuk Kepala 

Sekolah SD N di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No. Sub Pertanyaan Frekuensi Persentase 

(%) Ya Tidak 

1. Sekolah menuntut siswa berprestasi olahraga. 4 1 80% 

2. Penjasorkes mampu menghasilkan prestasi 

olahraga. 

4 1 80% 

3. Sekolah ada pembinaan olahraga usia dini. 3 2 60% 

4. Ada kegiatan ektrakurikuler di sekolah. 5 0 100% 

5. Ekstarkurikuler di sekolah disesuaikan dengan 

masyarakat sekitar. 

3 2 60% 
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6. Ada sarpras yang mendukung ekstarkurikuler. 4 1 80% 

7. Keadaan sarpras sesuai standar. 0 5 0% 

8. Apa ekstrakurikuler dilatih oleh tenaga profesional 0 5 0% 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat dari hasil responden Kepala 

Sekolah di Kecamatan rawalo Kabupaten Banyumas : a) sebagian besar sekolah 

menuntut siswa berprestasi olahraga (80%), b) sebagian besar Penjasorkes mampu 

menghasilkan prestasi (80%), c) sebagian besar sekolah ada pembinaan olahraga 

usia dini (60%), d) semua ada kegiatan ektrakurikuler di sekolah (100%), e) rata-

rata ekstarkurikuler di sekolah disesuaikan dengan masyarakat sekitar (60%), f) 

sebagian besar ada sarpras yang mendukung ekstarkurikuler (80%), g) keadaan 

sarpras tidak sesuai standar (0%), h) ekstrakurikuler tidak dilatih oleh tenaga 

profesional (0%). 

Tabel 4.26. 

Hasil Analisis Kuesioner Pembinaan Olahraga Usia Dini Untuk Guru 

Penjasorkes SD N di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas 

 

No. Sub Pertanyaan Frekuensi Persentase 

(%) Ya Tidak 

1. Guru Penjas dituntut menghasilkan siswa 

berprestasi 

1 4 20% 

2. Guru Penjas melaksanakan ekstrakurikuler 4 1 80% 

3. Jumlah peserta ekstrakurikuler banyak 5 0 100% 

4. Ada siswa yang berprestasi olahraga di sekolah 5 0 100% 

5. Keadaan sarpras cukup memadai 1 4 20% 
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6. Dalam pembinaan ekstrakurikuler ada 

pembinaan dari lembaga lain 

1 4 20% 

7. Guru lain memberikan apresiasi terhadap siswa 

berprestasi olahraga 

3 2 60% 

 

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat dari hasil responden Guru 

Penjasorkes di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas: a) Guru Penjas tidak 

dituntut menghasilkan siswa berprestasi (20%), b) sebagian besar Guru Penjas 

melaksanakan ekstrakurikuler (80%), c) jumlah peserta ekstrakurikuler banyak 

(100%), d) sebagian siswa ada yang berprestasi olahraga di sekolah (50%), e) 

keadaan sarpras kurang memadai (20%), f) dalam pembinaan ekstrakurikuler 

tidak ada pembinaan dari lembaga lain (20%), g) guru lain memberikan apresiasi 

terhadap siswa berprestasi olahraga (60%). 

4.4.  Hasil Analisis Data Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu : semua sekolah 

mendapatkan alokasi dana dari Rencana Biaya Sekolah untuk kegiatan pembinaan 

ekstrakurikuler, sebagian besar sekolah belum mendapat bantuan untuk 

mendukung pembinaan ekstrakurikuler olahraga. Hasil wawancara dengan Guru 

Penjasorkes yaitu : Guru Penjasorkes melakukan pembinaan olahraga selama 4-7 

tahun, siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler antara 20-25 siswa, 

kebanyakan Guru Penjasorkes pernah mengikuti pelatihan tentang pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga di sekolah. 
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Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu : pembinaan 

olahraga usia dini di Kecamatan Rawalo kurang terorganisir, masyarakat 

mendukung anak-anak untuk mengikuti pembinaan olahraga, sarana dan prasarana 

olahraga baik dan jumlahnya cukup banyak. Hasil wawancara dengan KONI dan 

DINPORA Kabupaten Banyumas yaitu : lembaga tersebut sangat antusias 

terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga usia dini di Kabupaten 

Banyumas, mereka juga pernah memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM 

terkait program pembinaan ekstrakurikuler olahraga di sekolah. 

4.5. Pembahasan 

Hasil analisis data yang diperoleh secara pengelompokkan menunjukkan 

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

Negeri  di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas termasuk dalam  kategori 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perolehan data kategori baik secara 

keseluruhan   mencapai sebanyak 56 siswa dengan jumlah persentase 49,12%. 

Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rawalo berpotensi dalam bidang 

olahraga karena sarana dan prasarana mendukung hal ini ditunjukkan dengan 

adanya lapangan sepak bola, lapangan bola voli dan lapangan bulu tangkis, orang 

tua juga mendukung kegiatan olahraga anaknya serta kebiasaan anak yang sering 

melakukan aktifitas olahraga. Hal yang paling menarik di sana adalah banyaknya 

lapangan olahraga yang tersedia dan antusias masyarakat terhadap olahraga cukup 

bagus. Dan dari hasil wawancara dan pengisian angket Kepala Sekolah dan Guru 

Penjas, jumlah peserta yang mengikut ekstrakurikuler olahraga cukup banyak. 

Keinginan siswa untuk selalu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan 
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oleh sekolah di tanggapi baik dari pihak sekolah sendiri. Dan nantinya apabila 

siswa-siswa yang mengikuti kejuaraan yang mewakili sekolahan akan didukung 

oleh pihak sekolah. Untuk hasil dari tokoh masyarakatnya sendiri, tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga baik dan mereka mendukung 

anak-anak mengikuti pembinaan olahraga. Wujud dukungan mereka berupa 

motivasi kepada anak-anak dan memberikan fasilitas. Dari hasil wawancara 

dengan pihak KONI Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa hampir semua 

sekolah melaksanakan program ektrakurikuler secara rutin dan KONI Kabupaten 

Banyumas melakukan koordinator dengan KONI kecamatan untuk pembinaan 

olahraga. 

Potensi yang ada tersebut perlu dikembangkan secara maksimal, sehingga 

potensi yang dimiliki tidak hilang ditengah jalan, namun menjadi sebuah prestasi 

yang baik pada setiap cabang olahraga. Keinginan siswa untuk selalu aktif dalam 

kegiatan ekstrakuriluler yang diadakan oleh sekolah, disamping itu pembinaan 

yang dilakukan oleh sekolah pihak sekolah, dinas pendidikan serta dukungan 

orang tua harus selalu di bina dengan baik. Pada proses pembinaan dan pencarian 

potensi harus dilakukan secara terus menerus melalui klub-klub pembinaan 

olahraga dan juga ekstrakurikuler olahraga yang di selenggarakan disekolah-

sekolah. Sehingga anak yang berbakat dan memiliki potensi untuk berprestasi di 

bidang olahraga sesuai dengan bakat yang mereka miliki dapat dikembangkan dan 

juga dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Jenis olahraga yang banyak 

dilakukan di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yaitu Sepak Takraw,  

Bulutangkis, Sepak bola dan juga Bola Voli. Pembinaan olahraga juga tidak lepas 
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dari peran serta warga sekitar  yang memasyarakatkan olahraga  melalui kegiatan 

pemassalan olahraga. Bentuk pemassalan olahraga di Kecamatan Rawalo 

Kabupaten Banyumas yaitu membentuk perkumpulan-perkumpulan olahraga yang 

setiap minggunya mengadakan kegiatan secara rutin yang bertujuan menjaga 

kesehatan. 

Pembinaan olahraga juga dapat dilakukan melalui sekolah. 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. Program ini 

merupakan kelanjutan dari program intrakulikuler, dengan demikian 

pengembangan program ekstrakulikuler harus berdasarkan pada cabang olahraga 

yang telah diajarkan di sekolah dasar yaitu : gerak dasar atletik, (b) nomor-nomor 

atletik tertentu. (c) senam dasar senam ketangkasan, senam irama, (d) permainan 

kecil, dengan alat atau tanpa alat, (e) permainan bola besar meliputi sepak bola, 

sepak takraw, bola tangan, bola basket, bola voli mini. Dan untuk mendapatkan 

prestasi yang lebih yang maksimal, maka dari pihak sekolah yang telah 

melaksanakan kegiatan eksrakurikuler olahraga harus memberikan perhatian dan 

persiapan khusus bagi para siswa yang berpotensi dan memiliki bakat.  Misalnya 

dengan fasilitas latihan yang memadai, memberikan latihan khusus bagi anak 

yang memiliki bakat dan juga memberikan beasiswa untuk anak yang berprestasi 

yang dapat memotivasi seluruh anak-anak yang lain untuk mengembangkan bakat 

dan potensi diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hasil pembinaan 

olahraga usia dini melalui sekolah dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan 



91 

 

 

 

ekstrakulikuler sebagai wadah kegiatan yang efektif pada sekolah dasar, hal ini 

terlihat dari hasil wawancara dengan Guru Penjasorkes di Kecamatan Rawalo 

Kabupaten Banyumas yang mana sebagian besar mereka menjadi pembina di 

dalam kegiatan ekstrakurikuler disekolah. Dan sebagai guru penjas sekaligus 

pembina ekstrakurikuler, mereka melakukan pembinaan olahraga semaksimal 

mungkin walaupun sarana dan prasarananya masih kurang memadai dan 

kurangnya dukungan dari lembaga atau insitusi terkait.  
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

5.1.1.  Secara Umum  

Hasil Test  Iowa-Brace  Test for Motor Educability  Seluruh Siswa 

Sekolah  Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas adalah kategori  

sangat baik sebanyak  16 siswa  dengan jumlah persentase  14,04%, kategori baik 

sebanyak  56 siswa dengan jumlah persentase 49,12%, kategori sedang sebanyak  

42  siswa dengan jumlah persentase 36,84% dan kategori  kurang  sebanyak 0 

siswa dengan jumlah persentase  0%.   Dari hasil tersebut menunjukkan gambaran 

potensi dan bakat dalam bidang olahraga dalam kategori baik. 

Hasil analisis kuesioner dan wawancara di SD N maupun di masyarakat 

Kecamatan Rawalo menunjukkan adanya apresiasi dan dukungan dari semua 

pihak dalam pembinaan dan peningkatan prestasi anak usia dini. 

5.1.2.  Secara khusus 

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

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas adalah  kategori  sangat baik 

sebanyak  15 siswa  dengan jumlah persentase 26,79%, kategori baik sebanyak  



93 

 

 

 

37 siswa dengan jumlah persentase 66,07%, kategori sedang sebanyak 4 siswa 

dengan jumlah persentase 7,14%, dan kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan 

jumlah persentase  0%. Dari hasil tes tersebut menunjukkan bahwa gambaran 

potensi dan bakat dalam bidang olahraga dalam kategori baik 

Hasil Test  Iowa-Brace  Test for Motor Educability  Siswa Putri Sekolah  

Dasar di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas adalah kategori  sangat baik 

sebanyak  1 siswa  dengan jumlah persentase 1,72%, kategori baik sebanyak  19 

siswa dengan jumlah persentase 32,76%, kategori sedang sebanyak 38  siswa 

dengan jumlah persentase 65,25% dan  kategori  kurang  sebanyak 0 siswa dengan 

jumlah persentase  0%. Dari hasil tersebut menunjukkan gambaran potensi dan 

bakat dalam bidang olahraga dalam kategori baik. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, maka berikut ini dikemukakan 

saran peneliti dengan harapan dapat bermanfaat dalam upaya untuk peningkatan 

penelusuran potensi daerah untuk pembinaan olahraga usia dini di Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas , sebagai berikut : 

1. Perlu adanya peran aktif  dari pemerintah, guru, pelatih ataupun semua yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk lebih memperhatikan dan 

berupaya menggali  potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa. 

2. Perlu adanya peningkatan dan perhatian pembinaan anak usia dini sehingga 

potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik . 
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3. Perlu meningkatkan motivasi anak untuk berolahraga agar mendapatkan 

prestasi dalam sesuatu cabang olahraga yang disukainya 

4. Sebaiknya guru penjasorkes melaksanakan pembinaan kegiatan 

ekstrakurikuler secara terprogram dan rutin sehingga kegiatan tersebut dapat 

dijadikan sarana untuk mencari bakat dan minat siswa dalam olahraga. 
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Lampiran 5 

KUESIONER UNTUK KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 

 

Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di  Kecamatan Rawalo Tahun 2010, kami mohon dengan 

harmat 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? 

……………………………………………………………… 
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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? 

…………………………………………………………………………… 

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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Lampiran 6 

KUESIONER UNTUK GURU PENJASORKES SEKOLAH DASAR 

NEGERI 

 

Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di Kecamatan Rawalo Tahun 2010, kami mohon dengan 

harmat 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) 

………………………………………………………………………… 
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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 ? 

………………………………………………………………………… 

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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Lampiran 7 

KUESIONER UNTUK TOKOH MASYARAKAT 

 

Dalam rangka Penelusuran Potensi Daerah Untuk Pembinaan 

Olahraga Usia Dini Di Kecamatan Rawalo Tahun 2010, kami mohon dengan 

harmat 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? 

…………………………………………………………………… 
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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 ? 

………………………………………………………………………… 

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?) 
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Lampiran 8 

PENELUSURAN POTENSI DAERAH  

UNTUK PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI  

DI KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 

 

PANDUAN WAWANCARA 

UNTUK KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 

 

Nama  : …………………………………. 

Sekolah  : …………………………………. 

Alamat  : …………………………………. 

 
 

NO 

 

ASPEK YANG PERLU DIUNGKAP HASIL WAWANCARA 

I Sumber Daya 

Manusia 

1. Berapa jumlah Guru 

Penjasorkes di Sekolah yang 

Bp/ibu pimpin ? 

 

 

 

 

  2. Apa latar belakang pendidikan 

guru Penjasorkes yang 

mengajar di sekolah ini ?  

 

 

 

 

  3. Apakah Guru Penjasorkes yang 

dimiliki selain mengajar juga 

ditugasi untuk membina 

ekstrakurikuler olahraga di 

sekolah ? 

 

  4. Berapa jumlah cabang olahraga 

yang dibina dalam 

ekstrakurikuler di sekolah ? 

 

 

 

 

  5. Berapa jumlah siswa yang 

mengikuti program pembinaan 

olahraga ekstrskurikuler di 

sekolah ? 

 

 

 

 

II Sumber Daya 

Lingkungan 

6. Apakah kegiatan pembinaan 

olahraga ekstrakurikuler 

mendapatkan alokasi dana dari 

Rencana Biaya Sekolah ? 

 

 

 

 

  7. Bagaimana sarana-prasarana 

yang digunakan untuk 

pembinaan olahraga 

ekstrakurikuler di sekolah ? 
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  8. Darimana saja sumber dana 

untuk Pembinaan ekstrakurikuler 

olahraga ? 

 

 

 

 

  9. Bagaimana hubungan dengan 

instansi terkait, berkenaan 

dengan Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga ? 

 

 

 

 

  10. Apakah KONI, DINPORA, 

DIKNAS pernah melakukan 

Monev atau supervisi terkait 

dengan pembinaan olahraga di 

sekolah ?. 

 

  11. Apakah sekolah pernah mendapat 

bantuan (mis : sarana, prasarana, 

dana) untuk mendukung 

pembinaan ekstrakurikuler 

olahraga ? (sebutkan bentuk 

bantuannya, kapan dan dari 

institusi apa yang pernah 

memberi) 

 

III Sumber Daya 

Manajemen 

12. Apakah ada organisasi pengelola 

Pembinaan ekstrakurikuler 

olahraga di sekolah ? 

 

 

 

 

  13. Apakah ada struktur 

organisasinya ? 

 

 

 

 

  14. Apakah guru ekstrakurikuler 

pernah mengikuti pelatihan 

tentang Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga ? 

 

 

 

 

  15. Siapakah yang melatih 

ekstrakurikuler olahraga di 

sekolah ? (guru penjas/pelatih 

khusus) 
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Lampiran 9 

PANDUAN WAWANCARA 

UNTUK GURU PENJASORKES SD NEGERI 

Nama  :. ………………………. 

Sekolah  : ……………………….. 

Alamat  : ……………………….. 
 

NO 

 

ASPEK YANG PERLU DIUNGKAP HASIL WAWANCARA 

I Sumber Daya 

Manusia 

1. Berapa lama Bp/Ibu telah 

melakukan Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga ? 

 

 

 

 

  2. Berapa jumlah siswa yang aktif 

mengikuti program Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga? 

 

 

 

 

  3. Cabang Olahraga apa yang 

Bp/Ibu kuasai ? 

 

 

 

 

II Sumber Daya 

Lingkungan 

4. Apakah Kepala sekolah 

memberikan dukungan dalam 

Pembinaan ekstrakurikuler 

olahraga? 

 

 

 

 

  5. Apakah Komite Sekolah 

memberikan dukungan pada 

kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga ? 

 

 

 

 

  6. Apakah Bp/ibu mendapat 

tambahan uang pembinaan 

ekstrakurikuler sekolah? 

 

 

 

 

  7. Apakah dari Pihak KONI dan 

DINPORA pernah melakukan 

monitoring, evaluasi, supervisi 

kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah ? 

 

III Sumber Daya 

Manajemen 

8. Apakah Bp/Ibu pernah 

mengikuti pelatihan tentang 

Pembinaan ekstrakurikuler 

olahraga ? 

 

 

 

 

  9. Apakah pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

disekolah dikelola dengan 

organisasi secara khusus ? 

 

 

 

 

  10. Apakah pelaksanaan program 

ekstrakurikuler dilakukan 

secara teratur (berjalan secara 

terus-menerus setiap tahun ? 
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Lampiran 10 

PANDUAN WAWANCARA 
UNTUK TOKOH MASYARAKAT DILINGKUNGAN 

SEKOLAH/KECAMATAN 

Nama  :  ……………………… 

Pekerjaan : ……………………… 

Alamat rumah : ……………………… 

NO 
RUANG 

LINGKUP 

YANG PERLU 

DIUNGKAP 
HASIL WAWANCARA 

I Sumber 

Daya 

Manusia 

1. Pendidikan terakhir, 

pekerjaan, dan kegiatan 

yang ada hubungannya 

dengan olahraga ? 

 

 

 

 

  2. Latarbelakang 

keterlibatan dalam 

kegiatan olahraga (apakah 

pernah menjadi atlet ? 

Jika ya atlet apa ? dsb) 

 

  3. Bagaimana pembinaan 

olahraga usia dini di 

wilayah setempat ? 

 

 

 

 

II Sumber 

Daya 

Lingkungan 

4. Apakah paham tentang 

permasalahan dalam 

Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

di sekolah ? 

 

  5. Apakah mendukung anak-

anak mengikuti 

Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga? 

 

 

 

 

  6. Apa wujud dukungan 

pada anak-anak dalam 

mengikuti Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga?  

 

  7. Sejauhmana 

sarana/prasarana olahraga 

di lingkungan masy. 

setempat ? (dapat 

mendukung pembinaan 

olahraga usia dini ?)  
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III Sumber 

Daya 

Manajemen 

8. Sejauhmana upaya 

masyarakat dalam 

mendukung pembinaan 

olahraga usia dini ? 

 

 

 

 

  9. Sejauhmana kepedulian 

masyarakat dalam 

pengelolaan pembinaan 

olahraga untuk usia dini ? 
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Lampiran 11 

PANDUAN WAWANCARA 
UNTUK KONI DAN DINPORA KAB/KOTA 

Nama  : ……………………. 

Kantor  : ……………………. 

Alamat Kantor : …………………….  

 

NO 

 

ASPEK 
YANG PERLU 

DIUNGKAP 
HASIL WAWANCARA 

I Sumber 

Daya 

Manusia 

1. Latar belakang 

pendidikan, dan jabatan ? 

 

 

 

 

  2. Latar belakang 

keterlibatan ybs dalam 

pembinaan olahraga, 

apakah mantan atlet, jika 

ya atlet apa, prestasi yang 

pernah dicapai  

 

II Sumber 

Daya 

Lingkungan 

3. Sejauhmana pemahaman 

ybs terkait dengan 

pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

? 

 

 

 

 

  4. Berapa sekolah yang 

melaksanakan program 

Pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

secara rutin ? 

 

  5. Apakah lembaga ybs ada 

alokasi dana dan sarpras 

untuk mendukung 

pembinaan 

ekstrakurikuler Or di 

sekolah? 

 

  6. Sejauhmana keterlibatan 

lembaga ybs terkait 

dengan program 

pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

di sekolah-sekolah ? 

 

III Sumber 7. Apakah lembaga ybs  
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Daya 

Manajemen 

pernah memberikan 

pelatihan untuk 

peningkatan SDM terkait 

prog. pembinaan 

ekstrakurikuler olahraga 

di sekolah ? 

  8. Apakah instansi ybs 

pernah melakukan 

koordinasi, monev, 

supervisi pembinaan 

ekstrakurikuler Or di 

sekolah? 

 

  9. Sejauhmana peran 

lembaga ybs terhadap 

pengembangan 

pembinaan olahraga usia 

dini ? 
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Lampiran 12  

Tabel 1 Urutan Tes Untuk Kelas 4-5-6 SD 

PUTRA PUTRI 

5 Tes Pertama 5 Tes Kedua 5 Tes Pertama 5 Tes Kedua 

Tes 8 Tes 2 Tes 8 Tes 1 

Tes 4 Tes 3 Tes 14 Tes 3 

Tes 10 Tes 6 Tes 7 Tes 12 

Tes 9 Tes 12 Tes 15 Tes 11 

Tes 7 Tes 13 Tes 9 Tes 5 

 

Tabel 2 Skor T Untuk Hasil Tes 

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 0 

 

 

 



120 

 

 

 

Lampiran 13 

Tabel 3 Kriteria Penilaian Tes Ketrampilan Gerak 

No. Nilai Tes Kriteria 

1 16-20 Sangat Baik 

2 11-15 Baik 

3 6-10 Sedang 

4 1-5 Kurang 

Sumber : Johnson, Barry L dan K. Nelson (1970 : 144-148) 

Tabel 4 Tes Pertama Putra 

No. Indikator Dianggap Gagal 

8 Berdiri 1 kaki rapat, melompat ke belakang 5 

lompatan 
 Membuka mata 

 Kaki yang 

diangkat 

menyentuh lantai 

4 Balik kanan, berlutut dengan 1 kaki dan angkat 

tungkai yang lain (bertumpu hanya pada satu 

lutut). Rentangkan posisi lengan ke samping. 

Pertahankan posisi ini selama lima hitungan 

1001,1002,1003,1004,1005 

 Jatuh tidak 

mampu bertahan 

selama lima 

hitungan 

 Bagian tubuh lain 

selain yang 

digunakan untuk 

bertumpu 

menyentuh lantai 

10 Berdiri dengan kaki kiri. Melompat sambil 

melakukan setengah putaran (180 derajat) ke 

arah kiri dan pertahankan keseimbangan 

 Kehilangan 

keseimbangan 

 Gagal memutar 

180 derajat 

 Kaki kanan 

menyentuh lantai 

9 Melompat setinggi-tingginya, ayun kedua 

tungkai lurus ke depan, saat melayang sentuh 

ujung jari kaki dengan jari tangan 

 Jari tangan dan 

kaki tidak 

bersentuhan 

 Tungkai menekuk 

lebih 45 derajat 

7 Berdiri dengan kedua kaki rapat. Melompat ke 

atas dengan putaran 360 derajat ke arah kiri. 

Mendarat dengan arah menghadap yang sama.  

 Putaran tidak 360 

derajat 

 Kehilangan 

keseimbangan  
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Lampiran 14 

Tabel 5 Tes Kedua Putra 

No. Indikator Dianggap gagal 

2 Duduk dilantai, tungkai lurus dan rapat. 

Letakkan tangan kanan di lantai belakang 

badan. Putar badan ke arah kanan dan luruskan 

lengan hingga badan terangkat. Berat badan 

disangga oleh tangan kanan dan kaki kanan. 

Pertahankan selama lima hitungan 

1001,1002,1003,1004,1005 

 Tidak mampu 

menunjukkan 

posisi badan yang 

dimaksud 

 Tidak mampu 

bertahan selama 

lima hitungan 

3 Berdiri dengan kaki rapat, jongkok, kedua 

lenganberada diantara tingkai 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 

 Tidak mampu 

mempertautkan 

kedua belah jari 

 Tidak mampu 

bertahan selama 

lima hitungan 

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-gerakkan badan 

atau tungkai untuk membantu keseimbangan 

 Tangan terlepas 

dari bahu 

 Kehilangan 

keseimbangan 

 Tidak dapat 

berdiri 

12 Berlutut. Kedua kaki menghadap ke atas ( 

penggung kaki melekat di lantai). Ayun kedua 

lengan, melompat, mendarat dengan kedua 

kaki. Sebelum melompat kedua telapak kaki 

harus tetap menghadap ke atas 

 Saat berlutut dan 

akan melompat, 

jemari kaki 

menumpu di 

lantai 

 Tidak mampu 

melompat 

 Tidak mampu 

mempertahankan 

keseimbangan 

saat mendarat 

13 Jongkok dengan satu tungkai lurus ke depan. 

Lekukan lompatan dengan bergantian kaki 

tumpu dan tungkai diluruskan. Lakukan dua 

kali lompatan untuk tiap tungkai. Tumit tungkai 

yang lurus boleh menyentuh lantai, sementara 

tumit tungkai yang ditekuk harus selalu 

menyentuh punggung 

 Kehilangan 

keseimbangan 

 Tidak memenuhi 

dua kali lompatan 

untuk tiap tungkai 
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Lampiran 15 

Tabel 6 Tes Pertama Putri 

No. Indikator Dianggap gagal 

8 Berdiri satu kaki rapat, melompat ke belakang 

lompatan 
 Membuka mata 

 Kaki yang 

diangkat 

menyentuh lantai 

14 Berdiri dengan dua kaki rapat. Melompat ke 

atas dengan putaran 360 derajat ke arah kanan. 

Menghadap dengan arah hadapan yang sama. 

Pada saat mendarat tidak boleh kehilangan 

keseimbangan atau melangkah. 

 Putaran tidak 360 

derajat 

 Kehilangan 

keseimbangan 

atau melangkah 

saat mendarat 

7 Berdiri dengan kedua kaki rapat. Melompat ke 

atas dengan putaran 360 derajat ke arah kiri. 

Mendarat dengan arah hadapan yang sama. 

Pada saat mendarat, tidak boleh kehilangan 

keseimbangan atau melangkah 

 Putaran tidak 360 

derajat 

 Kehilangan 

keseimbangan 

atau melangkah 

saat mendarat 

15 Duduk dengan tungkai ditekuk ke depan dada. 

Masukkan kedua lengan diantara tungkai, lewat 

bawah lutut, pegang pergelangan kaki. 

Berguling cepat ke arah kanan, dengan berat 

badan pertama ditumpukkan di lutut kanan, 

kemudian bahu kanan, punggung, bahu 

kiri,lutut kiri, dan kembali ke posisi duduk, 

menghadap saat sebelum bergerak. 

 Pegangan di 

pergelangan kaki 

terlepas 

 Tidak dapat 

menuntaskan 

putaran 

9 Melompat setinggi-tingginya, ayun kedua 

tungkai lurus ke depan, saat melayang sentuh 

ujung jari kaki dengan jari tangan 

 Jari tangan dan 

kaki tidak 

bersentuhan 

 Tungkai menekuk 

lebih 45 derajat 

 

 

 

 



123 

 

 

 

Lampiran 16 

Tabel 7. Tes Kedua Putri 

No. Indikator Dianggap Gagal 

1 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. 

 Dahi tidak 

menyentuh lantai 

 Kehilangan 

keseimbangan 

3 Berdiri dengan kaki rapat, jongkok, kedua 

tangan berada diantara 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. 

 Tidak mampu 

mempertautkan 

kedua belah jari 

 Tidak mampu 

bertahan selama 

lima hitungan 

12 Berlutut. Kedua kaki menghadap ke atas 

(punggung kaki melekat di lantai). Ayun kedua 

lengan, melompat, mendarat dengan dua kaki. 

Sebelum melompat kedua telapak kaki harus 

tetap menghadap ke atas. 

 Saat berlutut dan 

akan melompat, 

jemari kaki 

menumpu di 

lantai 

 Tidak mampu 

melompat 

 Tidak dapat 

memertahankan 

keseimbangan 

saat mendarat 

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. 

 Ayunan tungkai 

tidak cukup 

menyamping 

 Saat kedua kaki 

bertepuk tidak 

berada di luar 

garis bahu 

 Saat mendarat 

kedua kaki 

terbuka 

5 Melompat setinggi-tingginya, sambil kaki 

bertepuk dua kali, mendarat dengan kaki 

terbuka. 

 Kaki tidak dapat 

bertepuk dua kali 

 Saat mendarat dua 

kaki bersentuhan 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 
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Lampiran 19 

 

Gambar 1. Mengukur tinggi dan berat badan  sampel siswa 

 

Gambar 2. Siswa melakukan gerakan Tes Motor Educability Iowa-Brace Test 
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Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Guru Penjasorkes 
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Gambar 5. Wawancara dengan tokoh masyarakat 

 

Gambar 6. Wawancara dengan tokoh masyarakat 

  


