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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakat olahraga apa saja yang dimiliki siswa 

Putra kelas VII di SMP Negeri 6 Binjai Tahun ajaran 2012/2013. Metode penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan teknik tes dan pengukuran. Jumlah sampel keseluruhan 70 siswa (Total 

Sampling). Data penelitian dikumpulkan melalui tes dan dianalisis secara manual dan otomatis 

dengan menggunakan software sport search. Dari hasil analisis data melalui tes dan pengukuran 

keberbakatan siswa kelas Putra Di SMP Negeri 6 Binjai dengan menggunakan software sport 

search, diperoleh 10 cabang olahraga yang paling banyak dibakati oleh siswa. 

Pada cabang olahraga lari cepat ada 31 siswa yang berbakat ( 44,29%),  lompat jangkit 37 

siswa yang berbakat ( 52,86%),  lompat jauh ada 37 ( 52,86%),  senam ada 42 siswa yang 

berbakat ( 58,64%), lari gawang 31 siswa berbakat ( 44,29 %),  lompat tinggi 18 siswa berbakat 

(25,71 %), tenis meja 23 siswa berbakat ( 32,86 %), anggar 16 siswa berbakat ( 22,86 %), bola 

voli 9 siswa berbakat ( 12,86 %), karate-do 5 siswa berbakat ( 7,14 %), bola basket 5 siswa 

berbakat ( 7,14 %), kung-fu 5 siswa berbakat ( 7,14 %), jalan 7 siswa berbakat (10 %), sepak 

bola 6 siswa berbakat ( 8,57 %), baseball 4 siswa berbakat ( 5,72 %), bulu tangkis 2 siswa 

berbakat ( 2,86 %), bola tangan 8 siswa berbakat ( 11,43 %), angkat besi 9 siswa berbakat ( 

12,86 %), hoki 1 siswa berbakat ( 0,03 %), lari jarak jauh 2 siswa berbakat ( 2,86 %), softball 3 

siswa berbakat ( 4,29 %), sepeda 2 siswa berbakat ( 1,85 %), judo 1 siswa berbakat ( 0,03 %), 

lompat tinggi galah 7 siswa berbakat ( 10 %), steeplechase 3 siswa berbakat ( 4,29 %), 

taekwondo 2 siswa berbakat ( 1,85 %), dayung 1 siswa berbakat ( 0,03 %), lempar cakram 2 

siswa berbakat( 1,85 %), lontar martil 2 siswa berbakat ( 1,85 %), tolak peluru 2 siswa berbakat ( 

1,85 %). 



Sedangkan melaui analisa manual, setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis 

dengan teknik deskriptif persentasi ( survey tes dan pengukuran ). Selanjutnya adalah 

panyesuaian hasil tes dengan profil keberbakatan yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh 

adalah :  

SMP Negeri 6 Binjai : 2 siswa berbakat pada cabang olahraga tenis meja yakni Bagus Primadi 

(5, 5, 3, 4, 4, 3) dan M. Randi (5, 4, 3, 4, 5, 3) dengan profil keberbakatan cabang olahraga 

tenis meja yaitu 5, 3, 3, 3, 3, 3. 

 

 

 

 

 

 

 


