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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. 


