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SARI 
 

Retno Widiastuti (2009): “Signifikan hubungan tingkat IQ (Intelligence 
Quotient) terhadap hasil Porprov atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota 
Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Adakah signifikansi hubungan 
tingkat IQ (Intelligence Quotient) terhadap ketrampilan senam pada atlet Kota 
Semarang usia 7 – 15 tahun, Tahun 2009 ?“  

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan tingkat IQ 
(Intelligence Quotient) terhadap ketrampilan senam pada atlet Kota Semarang usia 7 
– 15 tahun, Tahun 2009”. 

Metode penelitian menggunakan metode survey tes. Populasi yang digunakan 
adalah pesenam Kota semarang usia 7 – 15 tahun, yang ikut serta dalam Porprov 
Tahun 2009, yang berjumlah 14 orang, semua populasi dijadikan sampel. Metode 
pengolahan data mengunakan perhitungan statistik. Perhitungan yang paling tepat 
untuk penelitian ini adalah menggunakan Chi-Square yang dihitung secara manual 
menggunakan rumus yang ada. 

Hasil penelitian, berdasarkan hasil perhitungan Chi-Square, yang 
perhitungannya dibedakan berdasarkan nomor perlombaannya, di peroleh hasil: 
1) pada nomor perlombaan senam artistik putri  Derajat kebebasan dari Tabel d.b = 
(4-1) (4-1) adalah 9 dengan besar Chi tabel sebesar 16,919 untuk standar signifikansi 
5%. Berdasarkan tabel analisis data diatas diketahui bahwa besarnya nilai Chi kuadrat 
hitung adalah 5,52. Karena besarnya Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat 
table, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
Intelligence Quotient dengan hasil Porprov Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri 
pada atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, 
Tahun 2009, 2) pada nomor perlombaan senam ritmik derajat kebebasan dari Tabel 
d.b = (4-1) (4-1) adalah 9 dengan besar chi Tabel sebesar 16,919 untuk standar 
signifikansi 5%. Berdasarkan tabel analisis data diatas diketahui bahwa besarnya nilai 
Chi kuadrat hitung adalah 5,52. Karena besarnya Chi kuadrat hitung lebih besar dari 
Chi kuadrat table, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara Intelligence Quotient dengan hasil Porprov Nomor Perlombaan Ritmik pada 
atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 
2009, dan 3) pada nomor perlombaan senam artistik putra derajat kebebasan dari 
Tabel d.b = (4-1) (4-1) adalah 9 dengan besar Chi tabel sebesar 16,919 untuk standar 
signifikansi 5%. Berdasarkan tabel analisis data diatas diketahui bahwa besarnya nilai 
Chi kuadrat hitung adalah 1,86. Karena besarnya Chi kuadrat hitung lebih kecil dari 
Chi kuadrat table, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara Intelligence Quotient dengan hasil Porprov Nomor Perlombaan 
Senam  Artistik Putra pada atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang 
usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009 

Saran yang dilakukan adalah : 1) Walaupun antara IQ dan ketrampilan senam 
tidak ada hubungannya tetapi bukan berarti Intelligence Quotient tidak penting bagi 
pesenam. Maka dalam pemilihan atlet harap tetap dipertimbangkan pula faktor 
Intelligence Quotient. 2) Bagi para peneliti diharapkan mengembangkan penelitian 
ini, dengan memperbaiki kelemahan dari hasil penelitian terdahulu yang secara teori 
antara IQ dengan hasil porprov (terwujud dalam medali) ada hubungan yang 
signifikan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Alasan Pemilihan Judul 

Manusia adalah mahluk yang paling cerdas, dan Tuhan melengkapi 

manusia dengan semua komponen kecerdasan yang paling kompleks. Sejumlah 

temuan para ahli terdahulu mengarah pada fakta bahwa manusia adalah mahluk 

yang diciptakan paling unggul dan akan menjadi unggul asalkan bisa 

menggunakan keunggulannya. Kemampuan untuk menggunakan 

keunggulannya ini dikatakan oleh William W Hewitt, dalam bukunya The Mind 

Power, sebagai faktor yang membedakan antara orang jenius dan orang yang 

jenius di bidangnya.  

Berdasarkan pengertian tradisional, kecerdasan meliputi kemampuan 

membaca, menulis, berhitung, sebagai jalur sempit ketrampilan kata dan angka 

yang menjadi fokus dipendidikan formal (sekolah), dan sesungguhnya 

mengarahkan seseorang untuk mencapai sukses di bidang akademis (menjadi 

profesor). Kecerdasan atau Intelligence yang dalam bahasa Indonesia kita sebut 

sebagai inteligensi merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan 

sesuatu. Dalam masyarakat umum mengenal inteligensi sebagai istilah yang 

menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk 

memecahkan problem yang dihadapi. Diantaranya ciri-ciri perilaku yang secara 

tidak langsung telah disepakati sebagai tanda telah dimilikinya intelegensi yang 

tinggi, antara lain adalah adanya kemampuan untuk memahami dan 
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menyelesaikan problem mental dengan cepat, kemampuan, mengingat, 

kreatifitas yang tinggi dan imajinasi yang berkembang. Sebaliknya perilaku 

yang lamban, tidak cepat mengerti, sederhana dan semacamnya, dianggap 

sebagai indikasi, tidak dimilikinya inteligensi yang baik (Syaiffudin Azwar,  

2006 : 1-3). Menurut Willerman, 1979 yang dikutip oleh Syaifudin Azwar, 

mengatakan bahwa James Mc Keen Cattell, seorang pengikut Galton, 

mengembangkan suatu bentuk pengukuran inteligensi yang banyak mengukur 

kemampuan fisik seperti kekuatan tangan menekan dynamometer, kecepatan 

reaksi, kemampuan persepsi mata dan semacamnya.Galton sendiri berteori 

bahwa ada dua karakteristik yang hanya dimiliki oleh orang berinteligensi 

tinggi dean membedakan mereka dari orang-orang bodoh, yaitu a) energy atau 

kemampuan untuk bekerja, serta b) kepekaan terhadap stimulus fisik. Jelaslah 

bahwa faham Galton ini merupakan pendekatan berciri psikofisik dalam bidang 

inteligensi (2006 : 4). Jadi dari teori ini menjelaskan bahwa inteligensi 

mempengaruhi hasil gerak fisik. Hal ini dikarenakan dengan adanya inteligensi 

untuk melakukan gerak sesuatu maka fisik akan memberikan stimulus gerak 

sebagai jawaban akan rangsangan fisik terhadap suatu aktifitas gerak 

diantaranya pada saat melakukan olahraga.  

Beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang inteligensi 

dengan hubungan aktifitas sehari-hari yang dikutip oleh Syaifuddin Azwar, 

diantarannya yaitu inteligensi dilihat dari sudut pandang mengenai faktor-faktor 

yang menjadi elemen inteligensi, intelligensi di golongkan menjadi tiga 

golongan. Penggolongan pertama adalah teori-teori yang berorientasi pada 
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faktor tunggal, yang kedua adalah teori-teori yang berorientasi pada dua faktor 

dan yang ketiga adalah teori yang berorientasi pada faktor ganda. 

Teori inteligensi dengan faktor tunggal : salah satu tokohnya adalah 

Alfret Binet, ahli psikologi ini mengemukakan bahwa intelligensi bersifat 

monogenetik, menurut Binet intelligensi merupakan sisi tunggal dari 

karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan 

seseorag. Faktor ini di sebut sebagai generak factor (faktor “g”), (2006 : 15). 

Teori intelligensi dengan dua faktor : tokoh dalam teori ini adalah 

Carles E Spearman, menurutnya inteligensi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

general factor (faktor “g”) dan spesifik factor (faktor “s”). Komponen penting 

yang terkandung dalam inteligensi yaitu education of relation (edukasi relasi) 

dan education of correlates (edukasi korelasi). Menurut syaifuddin Azwar, 

edukasi relasi adalah kemampuan untuk menemukan suatu hubungan dasar 

yang berlaku diantara dua hal. Edukasi korelasi adalah kemampuan untuk 

menerapkan hubungan dasar yang telah ditemukan dalam edukasi relasi 

sebelumnya ke dalam situasi baru (2006 : 19). 

Teori inteligensi dengan faktor ganda. Teori inteligensi dengan faktor 

ganda dikemukakan oleh Thorndike menyatakan bahwa inteligensi terdiri atas 

berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku 

inteligen. Inteligensi faktor ganda diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk 

kemampuan, yaitu a) kemampuan abstrak yakni suatu kemampuan untuk 

bekerja dengan menggunakan gagasan dan symbol-simbol, b) kemampuan 

mekanik yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan alat-alat 
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mekanis dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan 

pekerjaan yang memerlukan aktivitas indra-gerak (sensory-motor) dan c) 

kemampuan social yaitu suatu kemampuan untuk menghadapi orang lain 

disekitar diri sendiri dengan cara-cara efektif. Ketiga bentuk kemampuan ini 

tidak terpisahkan secara eksklusif dan juga tidak selalu berkorelasi satu sama 

lain dalam diri seseorang (2006 : 16). Tokoh lain dalam teori ini adalah Howard 

Gardner yang dikutip oleh Paul Suparno (2004 : 25 - 25) yang dikutip oleh 

Syaifuddin Azwar, mengatakan bahwa ia mengemukakan inteligensi tidak bisa 

hannya dilihat dari sisi psikometri dan kognisi saja. Inteligensi dalam manusia 

terdiri dari 9 macam yaitu : a) Inteligensi linguistik adalah inteligensi yang 

banyak terlihat dalam membaca, menulis, berbicara, bercerita, kiasan, 

pemikiran absrak humor berfikir simboli, mendengar dan lain sebagainya. b) 

Inteligensi matematik-logis adalah inteligensi yang digunakan untuk 

memecahkan problem berbentuk logika simbolis dan matematis abstrak. c) 

Inteligesi ini yang berhubungan dengan seni-seni visual seperti melukis, 

menggambar, memahat serta bidang-bidang navigasi, membuat peta dan 

arsitektur. Inteligensi ini meliputi kemampuan membayangkan obyek-obyek 

dari sudut pandang yang berbeda. d) Inteligensi musik adalah kemampuan yang 

digunakan untuk mendengar musik, memainkan alat musik, mengenali pola 

irama, menyusun lagu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan musik. e) 

Inteligensi kelicahan gerak tubuh adalah kemampuan yang digunakan dalam 

aktifitas-aktifitas atletik, menari, berjalan, dan segala sesuatu yang 

menggunakan tubuhnya. f) Inteligensi interpersonal adalah kemampuan yang 
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digunakan dalam berkomunikasi, saling memahami dan menyikapi seseorang 

dan berinteraksi dengan orang lain. g) Inteligensi intrapersonal adalah 

kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan 

kemampuan bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri sendiri. h) 

Inteligensi lingkungan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora 

dan fauna dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, 

menggunakan kemampuan itu secara produktif. i) Inteligensi eksistensi adalah 

inteligensi yang menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk 

menjawab persoalan-persoalan terdalam esistensi atau keberadaan manusia. 

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa, dalam melakukan setiap 

aktifitas sehari-hari inteligensi sangat berperan sekali. Inteligensi sebagai unsur 

kognitif dianggap memegang peranan yang cukup tinggi, bahkan timbul 

anggapan yang menempatkan inteligensi dalam peranan yang melebihi proporsi 

yang sebenarnya. Sebagian orang menganggap bahwa hasil tes inteligensi yang 

tinggi merupakan jaminan kesuksesan dalam belajar/ berlatih sehingga bila 

terjadi kasus kegagalan belajar pada anak yang memiliki IQ tinggi akan timbul 

reaksi berlebihan berupa kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan pada 

institusi atau klub yang mengagalkan anak tersebut kehilangan kepercayaan 

pada pihak yang telah memberikan diagnose IQnya. 

 Didalam olahraga kecerdasan memang dibutuhkan dalam penerimaan 

materi latihan dan dalam menggunakan strategi dalam bermain. Secara umum 

kecerdasan atau inteligensi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

skema berfikir dan abstraksi, termasuk didalamnya kemampuan untuk 
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melakukan berbagai fungsi mental yang meliputi : penalaran, pemahaman, 

memgingat dan mengaplikasikan, dapat berfikir cepat, logis dan mampu 

menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru (Soeparwoto, 2004 : 90). 

Kemampuan otak untuk berfikir kini dapat diukur dengan 

menggunakan serangkaian tes atau sering disebut IQ (Intelligence Quotient). 

Tes ini telah mendapat kesepakatan dari para ahli, dan sekarang ini telah 

digunakan dalam dunia pendidikan. Tes uji mengukur baik kemampuan verbal 

maupun non verbal, termasuk ingatan, perbendaharaan kata, wawasan, 

pemecahan masalah, abstraksi logika, persepsi, pengolahan informasi, dan 

ketrampilan motorik visual. 

Olahraga merupakan suatu alat dalam pendidikan, yang dapat 

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. 

Oleh karena itu olah raga mempunyai peranan penting bagi kehidipan manusia 

dalam perkembangan. Olahraga dapat membentuk manusia yang sehat jasmani 

dan rohani. 

Senam di Indonesia dikenal sebagai salah satu cabang olahraga, dalam 

Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Gymnastic, yang berasal dari kata 

Gymnos dari bahasa Yunani yang artinya telanjang. Istilah gymnastic tersebut 

dipakai untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan 

keleluasaan gerak, sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah 

telanjang. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu tehnologi pembuatan bahan 

pakaian belum memungkinkan membuat pakaian yang bersifat lentur dan 

mengikuti gerak pakaiannya. Agus Mahendra mendefinisikan senam sebagai 
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latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruksi dengan sengaja, dilakukan secara 

sadar dan terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan 

kesegaran jasmani, mengembangkan ketrampilan dan menanamkan nilai-nilai 

mental spiritual (2002 : 2). 

Meskipun sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi penggalakan senam 

secara masal baru dimulai sekitar tahun tujuh puluhan, dengan 

diperkenalkannya Senam Pagi Indonesia. Senam ini dikemas secara indah dan 

pelaksanaannya dengan iringan musik. Hal ini adalah wujud dari peran 

pemerintah dalam membentuk manusia Indonesia yang sehat dan segar. Pada 

waktu itu pemerintah telah mempersiapkan pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya khususnya dalam segi kesehatan dan kesegaran dengan 

memperkenalkan berbagai macam senam. Dimulai dari Senam Pagi Indonesia 

dalam empat seri, lalu pada tahun 1984 muncul jenis senam yang baru ialah 

senam Kesegaran Jasmani ’84. Penggalakan senam kesegaran jasmani 

berlangsung terus yang kemudian disusul dengan senam-senam yang lain 

hingga kemudian pada tahun 2004 muncul senam Kesegaran Jasmani, 

selanjutnya muncul senam Ayo Bersatu. Senam Ayo Bersatu adalah senam 

kebugaran jasmani yang diciptakan oleh Federasi Olahraga Masyarakat 

Indonesia yang mencerminkan keinginan dan tekat untuk bersatu dari seluruh 

komponen olahraga masyarakat, sekaligus mencerminkan keinginan untuk 

melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui kegiatan 

olahraga. Senam Ayo Bersatu diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan 

kesegaran jasmani para pesertanya. Bertolak dari pernyataan tersebut, bahwa 
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tak terkecuali Senam Ayo Bersatu juga berlaku bagi anak atau murid sekolah 

dasar. Adapun bentuk latihannya terdiri dari bermacam-macam gerakan latihan 

yang berbeda. 

Kemudian muncul pula senam aerobik. Senam aerobik adalah salah 

satu bentuk yang paling popular dalam latihan kebugaran. Sebab aerobik lebih 

menyenangkan untuk untuk dilakukan dan dapat dilakukan sendirian atau 

dengan orang lain (Brick, 2001 : 7). Senam aerobik adalah serangkaian gerak 

yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga 

dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu 

(Marta Dinata, 2003 : 10). Selanjutnya Brick (2001 : 4) menjelaskan bahwa 

keuntungan fisik yang didapat dari aerobik adalah mengenai jantung, kekuatan 

otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. 

Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat 

diperlombakan. Salah satunya adalah senam ritmik dan senam artistik. Senam 

artistik dan senam ritmik menuntut anak untuk berfikir sendiri tentang 

pengembangan ketrampilan geraknya. Untuk senam ritmik anak harus mampu 

meggunakan kemampuan intelegensinya secara kreatif malalui pemecahan-

pemecahan gerak yang sesuai dengan irama dan alat yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan senam ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan irama 

musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama dan menggunakan alat 

yang di pegang (hand apparatus) seperti bola, tali, tongkat, simpai dan gada. 

Selain fisik yang kuat dan kelentukan, keberhasilan pelatih dalam mengajar 

akan membawa dampak positif yang terwujud dalam prestasi. Untuk meraih 
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prestasi yang tinggi perlu dilaksanakan berbagai langkah dalam mencapai 

prestasi, antara lain : dengan meningkatkan metode latihannya, serta 

memperbaiki sarana dan prasaran. Inteligensi juga memberikan pengaruh. 

Inteligensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi 

ilmiah untuk mendriskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan 

kemampuan intelektual. Dalam mengatikan inteligensi (kecedasan) ini, para 

ahli mempunyai pengertian yang beragam. Pertumbuhan intelektual seseorang 

berkembang dari pegertian yang konkret kepada pengertian yang abstrak, hal 

ini disebabkan karena pada mulanya seorang anak hannya mampu bernalar 

secara efektif terhadap obyek-obyek konkret saja. Pada tingkat perkembangan 

selanjutnya kemampuan anak berfikir abstrak menjadi semakin baik sehingga 

mampu mendapatkan konsep abstrak. Sebagai implikasi dari pernyataan itu 

adalah adany interval antara kemampuan berfiir abstrak dengan berfikir 

konkret. Kedua pola berfikir tersebut, yaitu berfikir konkret dan berfikir abstrak 

adalah bersifat saling mengisi. Berfikir konkret cenderung ke abstrak sebagai 

espresi alamiahnya, dan brfikir abstrak dibangun atas pengertian-perngertian 

konkret. Seorang anak terlebih dahulu melihat suatu gerakan, baru kemudian 

merekamnya dalam ingatan dan mempraktekkan geraknya. Inteligensi dapat 

dinyatakan dengan ratio (quotient), dan dinamai dengan Intelligence Quotient 

(IQ). Inteligensi yang ingin diukur harus mencapai stadium kesiapan belajar, 

pada anak dapat berbeda-beda yaitu sekitar usia 4 - 10 tahun, dengan 

keterangan tersebut peneliti ingin meneliti seberapa besar : “Signifikansi 

hubungan tingkat IQ (Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet 
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senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 

2009”.  

Adapun hal yang mendasari pemilihan judul diatas adalah sebagai berikut : 

1.1.1 Inteligensi dibutuhkan dalam olahraga senam karena dalam olahraga 

senam atlet dituntut untuk mandiri berfikir tentang pengembangan 

ketrampilan geraknya. 

  1.1.2 Tinggi rendahnya inteligensi dapat diukur menggunakan instrument tes IQ. 

  1.1.3 Pada usia 7 – 5 tahun, inteligensi para atlet senam tersebut sudah dapat  

 diukur.   

  1.1.4 Peneliti ingin mengetahui seberapa besar signifikansi hubungan tingkat IQ 

(Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yng berlatih 

di Klub Persani Kota Semarang. 

1.1.5 Belum ada yang meneliti signifikansi hubungan tingkat IQ (Intelligence 

Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yng berlatih di Klub 

Persani Kota Semarang usia 7 – 15 tahun, Tahun 2009. 

 

1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang masalahdan alasan pemilihan judul, maka 

muncul permasalahan yang dirumusksn dalam buntuk pernyataan sebagai 

berikut: “Adakah signifikansi hubungan tingkat IQ (Intelligence Quotient) 

terhadap hasil PORPROV atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota 

Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009?”  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian pada umumnya untuk menentukan kebenaran dan mengkaji 

kebenaran suatu ilmu pengetahuan (Sutrisno Hadi, 2000:27) oleh karena itu 

peelitian ini bertujuan : “Untuk mengetahui signifikan hubungan tingkat IQ 

(Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yang berlatih di 

Klub Persani Kota Semarang usia 7 – 15 tahun , Tahun 2009.”   

1.4 Penegasan Istilah 

Agar permasalahan yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian dan tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu 

penegasan istilah yang meliputi: 

1.4.1 Signifikan  

Significant dalam kamus besar Bahasa Inggris Indonesia diartikan 

sebagai sesuatu hal yang penting atau berarti (John M. Echols dan Hassan 

Shadily, 2003 : 526). Signifikan dalam penelitian ini  dapat diartikan sebagai 

suatu hal yang penting dan berat yang ingin di ketahui dari hubungan tingkat IQ 

(Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yang berlatih di 

Klub Persani Kota Semarang yang berusia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. 

1.4.2 Hubungan 

Menurut WJS Poerwodarminto (1986: 360), hubungan adalah keadaan 

yang dihubungkan atau penghubung. Hubungan yang dimaksud disini adalah 

bertujuan untuk menemukan adanya hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) 

terhadap hasil PORPROV Atlet Senam yang berlatih di Klub Persani Kota 
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Semarang yang berusia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. Apabila ada seberapa besar 

erat dan seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari hubungan itu.  

1.4.3 Tingkat 

Tingkat dapat diartikan sebagai susunan yang berlapis menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003: 1197). 

Tingkat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu susunan yang 

bertingkat atau tingkatan dalam kecerdasan. 

1.4.4 IQ (Intelligence Quotient) 

Menurut Binet dalam buku Psikologi Intelegensi karangan Saifuddin 

Azwar, inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus 

berkembang sejalan dengan proses kematangan seorang (2006 : 15). Salah satu 

cara yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi-rendahnya tingkat 

inteligensi adalah menerjemahkan hasil tes inteligensi ke dalam angka yang 

dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila 

dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. Secara tradisional menurut 

Saifuddin Azwar , angka normatif dari hasil tes inteligensi dinyatakan dalam 

bentuk ratio (quotient) dan dinamai intelligence quotient atau IQ (2006 : 51). 

Jadi IQ (intelligence quotient) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angka 

normatif dari hasil tes inteligensi yang dapat digunakan untuk menyatakan 

seberapa tinggi tingkat inteligensi seseorang, dalam hal ini adalah atlet senam 

yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang yang berusia diantara 7 – 15 

tahun. 
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1.4.5 Hasil 

Hasil adalah sesuatu yang diadakan atau di buat dan dijadikan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2003 : 39). Hasil yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sesuatu yang dibuat atau diadakan dari gerakan senam yang dilakukan oleh 

atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang yang berusia 7 – 15 

tahun. 

1.4.6 PORPROV 

PORPROV merupakan suatu kegiatan olahraga yang dilaksanakan setiap 

1 tahun sekali. PORPROV merupakan kependekan dari Pekan Olahraga Provinsi, 

dalam penelitian ini yang dimaksudkan peneliti adalah PORPROV yang 

dilaksanakan di Kota Semarang Jawa Tengah, yang kebih tepatnya PORPROV 

senam dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang. 

1.4.7 Atlet  

Yang dimaksud dengan atlet adalah orang yang menekuni dan melakukan 

cabang olahraga tertentu, untuk berprestasi. 

1.4.8 Senam 

Senam menurut Imam Hidayat (1196) yang dikutip oleh Agus Mahendra, 

suatu kegiatan dikatakan senam apabila menggabungkan salah satu atau gabungan 

dari tiga unsur gerak, yaitu : 1) Chalestenic/kalos yang artinya suatu gerakan yang 

indah, 2) Tumbling yang diartikan sebagai gerakan yang cepat dan eksplosif dan 

merupakan gerakan yang pada umumnya dirangkaikan pada satu garis lurus dan 

3) Akrobatik yang dapat diartikan sebagai ketrampilan yang pada umumnya 

menonjolkan fleksibilitas gerak dan balancing (keseimbangan) dengan gerakan 
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yang agak lambat (2006 : 10-11). Ada juga yang mengartikan suatu suatu gerakan 

di katakana senam apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Gerakan-

gerakan selalu dibuat diciptakan dengan sengaja. 2) Gerakan-gerakkannya selalu 

harus berguna untuk mencapai tujuan tertentu. 

Senam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah senam artistik dan 

senam ritmik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan 

aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artisik dari 

gerakan-gerakan yang dilakukan pada alat-alat. Alat-alat yang digunakan 

berbeda antara artistik putra dan artistik putri. Untuk senam artistik putra alat 

yang digunakan adalah 1) lantai (floor exercises), 2) kuda pelana (pommel 

horse), 3) gelang-gelang (ring), 4) kuda lompat (vaulting horse), 5) palang 

sejajar (parallel bars), dan 6) palang tunggal (horizontal bar), sedangkan untuk 

artistik putri alat yang digunakan adalah 1) kuda lompat (vaulting bar), 2) 

palang bertingkat (uneven bar), 3) balok keseimbangan (balance beam) dan 4) 

lantai (floor exercises), (Agus Mahendra, 2006 : 12). 

 
1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Memberikan pengetahuan dan masukan bagi pelatih atau guru pendidikan 

jasmani tentang untuk mempertimbangkan IQ atlet pada saat melakukan 

seleksi dalam rangka mengikuti suatu kejuaraan. 

1.5.2 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pelatih dalam 

mengarahkan atlet dalam menentukan nomor perlombaan yang akan 

ditekuni sesuai dengan kemampuan intelegensi atlet. 
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1.5.3 Memberi informasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan 

pengembangan olahraga senam, mengenai hubungan tingkat IQ 

(Intelligence Quotient) terhadap prestasi atlet melalui penelitian hasil 

Porprov atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 – 

15 tahun, Tahun 2009.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Senam 

Didalam dunia olahraga dikenal berbagai macam jenis olahraga. 

Senam adalah salah satu cabangnya. Menurut Agus Mahendra (2000 : 7 – 8), 

senam berasal dari bahasa Inggris Gymnastics, atau Belanda Gymnastiek. 

Gymnastics sendiri dalam bahasa aslinya merupakan serapan kata dari bahasa 

Yunani, gymnos yang berarti telanjang. Hal ini dikarenakan tehnologi 

pembuatan bahan pakaian belum semaju sekarang ini, seningga belum 

memungkinkan membuat pakaian yang bersifat lentur seperti sekarang ini 

(2000 : 7 – 8). Menurut Hidayat (1995) yang dikutip oleh Agus Mahendra, 

mengatakan bahwa kata Gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukkan 

kegiatan-kegiatan yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu 

dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. Pada jaman kekaisaran 

Romawi kegiatan-kegiatan sejenis dapat pula ditemukan. Pada saat itu kata 

Gymnos, atau gymnastics mengandung arti yang demikian luas, tidak terbatas 

pada pengertian yang dikandung pada kata itu seperti yang dikenak dewasa ini. 

Sejalan dengan perkembangan jaman, kemudian arti yang dikandung kata 

gymnastics semakin sempit dan di sesuaikan dengan kebutuhannya (2000 : 8). 

Menurut Imam Hidayat (1995) yang dikutip oleh Agus Mahendra (2000 : 9), 

mengatakan bahwa senam adalah suatu latihan tubuh yang dipilih dan 
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dikonstruksikan dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun 

secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, 

mengembangkan ketrampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual. 

Sedangkan menurut pendapat Peter H. Werner (1994) yang di kutip oleh Agus 

Mahendra, 2000 : 9, mengatakan bahwa : Gymnastics may be globally defined 

as any physical exercises on the floor or apparatus that is desaigned to promate 

endurance, strength, flexibility, agility, coordination and body control. Dalam 

pengertian bebas, maka definisi tersebut berbunyi ; Senam secara global 

mungkin dapat diartikan sebagai bentuk latihan pada lantai atau alat yang 

dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan 

koordinasi dan control tubuh. Mengingat begitu luasnya cakupan arti senam 

serta berbagai karakteristik geraknya, menurut Imam Hidayat (1196) yang 

dikutip oleh Agus Mahendra, 2000 : 9-10, mengatakan bahwa pedoman untuk 

memperjelas pengertian senam : yaitu jika suatu kegiatan fisik mengandung  

salah satu atau gabungan dari unsur tumbling, chalesthenic atau akrobatik maka 

kegiatan itu bisa dikelompokkan sebagai senam.  

Senam menurut Agus Mahendra, 2000 : 11-14 dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis, pengelompokan ini dilakukan oleh FIG (Federation 

International de Gymnastigue) yang di Indonesia menjadi Federasi Senam 

Internasional, senam di bagi menjadi 6 kelompok, yaitu : 1) Senam Artistik 

(Artistic Gymnastics), 2) Senam Ritmik Sportif (Sportive rhythmic gymnastics), 

3) Senam Akrobatik (Acrobatic Gymnastics), 4) Senam Trampolin 

(Trampolinning), 5) Senam Aerobik sports (Sport Aerobics), dan 6) Senam 

Umum (General). 
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Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 

yang akan dibahas adalah senam Artistik dan senam Ritmik. 

2.1.2 Senam Artistik (Artistic Gymnastics), 

Senam Artistik menurut Sukarma, adalah senam yang 

menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek 

artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Efek artistik dihasikan dari 

besaran (amplitude) gerakan serta kesempurnaan gerak dalam menguasai tubuh 

ketika melakukan berbagai posisi. Gerakan-gerakan tumbling digabungkan 

dengan akrobatik yang dilaksanakan secara terkontrol, maupun memberikan 

pengaruh yang mengandung rasa keindahan (2001 : 21).  

Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

2.1.2.1 Artistik Putra:  

1. Lantai (Floor Exercises). 

Menurut Suyati, Latihan senam lantai dapat dilakukan dalam ruang, 

dapat juga dilakukan di lapangan rumput. Untuk menjaga keamanan bagi 

pesenamnya paling baik latihan itu dilakukan di atas matras, baik yang 

berukuran 120 x 240 cm, 150 x 300 cm, atau 180 x 260 cm, dengan tebal 

sekitar 7,5 cm. 

Gerakan-gerakan yang ada pada senam lantai adalah : roll depan , roll 

belakang, handstand roll, neck spring, head spring, meroda (cartwheel), salto 

depan, salto belakang, round of backhand spring, round of back somersault, 

round of backhand spring back sumersaulth.  
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Perlombaan senam lantai dilaksanakan diatas matras seluas 12 x 12 

meter. Gerakan yang ditampilkan merupakan gerakan yang terdiri atas 

golongan A, B, C dan D. Golongan A adalah gerakan dasar dan termasuk 

gerakan mudah. Setiap gerakan golongan A nilainya 0,2. Contohnya roll depan, 

roll belakang, handstand, split, handspring, dan flac-flac. Golongan B adalah 

golongan gerakan menengah yang tingkat kesulitannya lebih besar dari 

golongan A. Setiap gerakan golongan B nilainya 0,4. Contohnya salto depan, 

salto belakang, handstand satu tangan, salto belakang dengan  atau 1 putaran 

(trun). Golongan C adalah gerakan yang tingkat kesulitannya lebih besar dari 

golongan B. Setiap gerakan nilainya 0,6. Contohnya salto depan lurus, double 

salto belakang jongkok, neck spring dilanjutkan salto dengan jongkok. 

Golongan D adalah gerakan yang mempunyai tingkat kesulitan paling tinggi, 

nilainya 0,8. Contohnya antara lain adalah neck spring dilanjutkan dengan salto 

depan lurus, double salto belakang (1993: 463). 

2. Kuda Pelana (Pommel Horse), 

Senam pada kuda pelana adalah salah satu dari senam artistik. Kuda-

kuda pelana dibuat dari satu silinder yang ditutup dengan kulit, dengan ukuran 

panjang 150 cm – 175 cm, diameter 35 cm. Kuda-kuda ini mempunyai 

pegangan yang terpisah kurang lebih 42,5 cm, tinggi kuda-kuda antara 90 cm – 

150 cm,. Dalam perlombaan tinggi kuda-kuda terpasang baik membujur 

maupun melintang (Suyati, 1993 : 665). 

Senam pada kuda-kuda pelana mempunyai beberapa macam tehnik yang 

kelihatannya terpisah, tetapi sebenarnya merupakan gerakan rangkaian ialah : 1) 
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tehnik pegangan, 2) tehnik ayunan kaki, 3) gerakan menggunting, dan 4) 

mendarat. Gerakan-gerakan ini masing-masing mempunyai teori tersendiri. 

Seorang pesenam kuda-kuda pelana membutuhkan kondisi fisik yang 

baik. Kekuatan lengan, koordinasi tubuh dan keseimbangan sangat diperlukan. 

Sebelum latihan dimulai perlu diperhatikan faktor keselamatan. Oleh sebab itu 

perlu diperhatikan atau diperiksa lebih dahulu alat yang dipakai. Pada senam 

kuda-kuda pelana semua gerakan diarahkan kepada ketiga bagian kuda-kuda 

ini. Pada gerakan kaki saling silang kepala tetap tegak, pinggul menghadap ke 

depan. Dada lurus tidak meringkus. Bahu dicondongkan diatas tangan untuk 

memperoleh keseimbangan. Pada gerakan leg swing yang harus selalu diingat 

adalah : 1) ayunan kaki setinggi-tingginya, 2) kaki harus selalu lurus, 3) tangan 

penumpu harus diusahakan lurus. 

Gerakan silang bawah dengan pegangan depan ini akan mempersiapkan 

gerakan menggunting depan. Pada putaran kaki ganda, badan bergerak sebagai 

satu kesatuan, lurus dan tetap. Semua jenis teknik pendaratan yang harus 

diperhatikan/diusahakan adalah jatuh mengeper. 

3. Gelang-gelang (Rings) 

Untuk latihan gelang-gelang, bisa digantungkan sesuai dengan tinggi 

anak yang berlatih. Manfaat latihan gelang-gelang adalah : 1) untuk 

memperkuat otot lengan dan otot dada, 2) meningkatkan kekuatan tangan dan 

jari, 3) meningkatkan kekuatan otot-otot anggota badan bagian atas, dan 4) 

meningkatkan kemampuan gerak ritme tubuh.  
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Latihan gelang-gelang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dasar latihan 

gelang-gelang adalah : 1) cara pegangan yang benar, 2) cara berayun yang baik 

dan benar,  dan 3) cara menggunakan kekuatan yang efisien.  

Pada pegangan tangan lurus sisi siku bagian dalam mengahadap ke 

depan. Setiap pegangan yang membentuk huruf “L” dengan pelan-pelan angkat 

pinggul ke atas diantara tali dan gelang-gelang. Kemudian lurusksn badan dan 

kaki membentuk sikap berdiri pada kedua bahu. Pada ayunan dasar bawah 

kedepan, pada akhir ayunan dasar, jaga agar pinggul tetap lurus dan buka tali 

gelang-gelang kearah luar. 

Untuk naik ayun depan setelah mencapai puncak ayunan maka 

hentakkan badan bagian atas diikuti tarikan kedua lengan lurus sehingga posisi 

pegangan tangan lurus diatas gelang-gelang. Naik ayunan belakang dimulai dari 

akhir ayunan belakang, setelah mencapai puncak ayunan maka tarik gelang-

gelang kearah diikuti kepala menunduk dan dada dikempiskan. 

4. Kuda Lompat ( Vaulting Horse),  

 Setiap lompatan  mempuanyai unsur gerakan yang terdiri dari 

emfase gerakan ialah : 1) awalan atau ancang-ancang, 2) tolakan kaki, 3) 

melayang dan 4) mendarat. Dari keempat fase tersebut melayang melayang 

merupakan gerakan yang terpenting dan paling sulit. 

Awalan atau ancang-ancang ialah lari dalam jarak tertentu untuk 

melakukan suatu bentuk lompatan, sedangkan tolakan ialah menggerakkan 

tubuh dengan menggunakan kedua kaki dengan sejumlah kekuatan tertentu. 

Awalan dan tolakan merupakan bagian yang tidak dipisahkan untuk 
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keberhasilan sustu lompatan yang diharapkan, sehingga gaya dan bentuk 

lompatan dapat dilakukan dengan sempurna. 

Alat yang diperlukan pada senam kuda-kuda lompat adalah : peti lompat 

(spring box), rusa-rusa (buck), matras dan papan tolakan. Peti lompat dibuat 

dari kayu terdiri dari empat bagian atau lebih, sesuai denagan keperluan, tiap 

bagian tingginya sekitar 25 cm. Bagian paling atas dilapisi bahan yang empuk 

setebal minimum 7,5 cm. Panjang bagian atas 100 cm – 120 cm dan lebar 50 

cm. Rusa-rusa terbuat dari kayu bagian atas dilapisi dengan bahan yang empuk 

panjang antar 270 cm – 80 cm, dan tebal antara 35 cm – 40 cm. Tinggi rusa-

rusa tersebut antara 80 cm – 90 cm. Matras adalah alat pengaman pada 

pendaratan terbuat dari bahan yang lunak, misalnya busa. Kalau ini sulit 

disediakan maka sabut kelapa juga bisa digunakan. Ukuran matras biasanya 

panjang sekitar 240 cm dan lebar 120 cm. Papan tolakan terbuat dari kayu 

dengan panjang 120 cm dan lebar 60 cm. Kalau tidak ada papan tolakan. Pada 

saat latihan bisa tolakan di tanah atau dilantai. 

Menurut Soemanti yang dikutip oleh Suyati, 1993 : 503, menyatakan 

bahwa bentuk-bentuk lompatan dasar adalah : flank vault, front vault, straddle 

vault dan squat vault. 

5. Palang Sejajar (Parallel Bars) 

Senam palang sejajar bermaksud untuk menguatkan kelompok-

kelompok otot tubuh yang memburuk. Palang sejajar terdiri atas dua palang 

yang terbuat dari kayu yang kuat dan diberi palang baja atau metal. Semua 

sambungan dibuat hubungan mati, sehingga tidak member goncangan bila 
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dipergunakan. Dalam suatu perlombaan ada ketentuan palang ialah : tinggi 

palang 160 cm – 180 cm, jarak palang 40 cm – 55 cm, palang 355 cm serta 

diberi alas matras setebal 3 cm. latihan palang sejajar adalah latihan 

ketangkasan yang mengandung unsur berayun, melayang, pegangan dan 

kekuatan otot bahu. 

Tiga jenis pegangan pada palang sejajar adalah pegangan dengan 

tumpuan lengan lurus, pegangan dengan tumpuan lengan atas, dan pegangan 

bergantung. Tiga sikap dasar berayun adalah berayun dengan tumpuan lengan 

lurus, berayun dengan tumpuan lengan atas dan berayun dengan bergantung. 

Tiga jenis gerakan pada palang sejajar adalah gerakan tunggal, gerakan 

kombinasi dan gerakan rutin atau gerakan rangkaian. 

6. Palang Tunggal (Horizontal Bar) 

Palang tunggal dipasang sejajar dengan tanah dengan jarak 2,40 cm – 

2,50 cm. Ada tiga dasar memegang palang ialah forward grip, back ward grip 

atau reserve grip dan mix grip. Dari ketiga pegangan tersebut dapat 

dikembangkan menjadi : cross grip, eagle grip, dan pegangan lainnya. 

Latihan-latihan pada palang tunggal pada hakekatnya terdiri atas : 1) 

gerakan naik ke palang tunggal, 2) gerakan di atas palang, yang terdiri stunt-

stunt tunggal, gerakan kombinasi dan gerakan rangkaian dan 3) gerakan 

mendarat. 

 Menurut Mulyono yang dikutip oleh Suyati, 1993 ; 572, semua gerakan 

pada palang tunggal hampir keseluruhan dilakukan dengan gerak ayun ke depan 

dan ayun ke belakang. Pada gerakan ayun dilakukan dengan lengan, badan dan 

laki lurus. 
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Beberapa teknik mendarat pada prinsipnya pesenam harus dapat turun 

kelantai dengan enak dan aman, untuk itu yang harus diperhatikan adalah 

mendarat dengan kaki bersama-sama, jatuhnya harus mengeper (lentur) dengan 

demikian dapat ditekuk sedikit, pandangan mata tetap ke depan. 

2.1.2.2 Artistik Putri dengan alat sebagai berikut :  

1. Kuda Lompat (Vaulting Horse),  

Kuda-kuda lompatsudah dibicarakan pada sub bab terdahulu.   

2. Palang Bertingkat (Unever Bars), 

Ukuran palang bertingakat adalah : palang yang tinggi, tingginya 225 

cm sedangkan yang rendah 142,5 cm. Jarak antar palang berkisar antara 40 cm 

– 45 cm. Palang bertingkat khusus digunakan untuk pesenam putri. Pesenam 

pada palang bertingkat dibutuhkan kondisi fisik yang baik, seperti kekuatan 

lengan, kondisi fisik dan keseimbangan. Gerakan-gerakan pada palang 

bertingkat pada hakekatnya sama dengan pesenam pada palng tunggal.  

Pada sikap bergantung usahakan badan tetap lurus, pegangan kepalng 

rendah kedua lengan harus lurus, naik ke palang dengan menarik punggung, 

diawali dengan ayunan kaki. Untuk belajar sikap atau stnut tunggal, kombinasi 

maupun rangkaian sangat diperlukan keseimbangan, ketrampilan pegangan, 

kekuata otot perut dan otot-otot lengan. 

3. Balok Keseimbangan (Balance Beam), 

Senam pada balok keseimbangan khususnya untuk pesenam putri. 

Semua gerakan yang dilakukan pada balok keseimbangan diperlukan 

keseimbangan tubuh yang mantap. Gerakan yang dilakukan merupakan 

kombinasi antar unsur tarian dan unsur akrobatik diatas balok. 
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 Latihan pada balok keseimbangan mempunyai nilai sebagai berikut : 1) 

keyakinan akan mantapnya keseimbangan berkembang, 2) melatih keberanian, 

3) mengembangkan daya control dan koordinasi gerak tubuh, dan 4) 

meningkatkan kekuatan dan kekuatan tubuh. 

Senam pada balok keseimbangan pesenam harus selalu meningkatkan 

keseimbangan tubuh dan ketrampilan dengan sabar dan bertahap. Dapat latihan 

pada balok keseimbangan kepala harus selalu lurus. Untuk latihan jatuh 

berguling pada balok harus didahului latihan menjatuhkan punggung degan 

baik. Untuk latihan jongkok di atas balok titian harus dengan bantuan pelatih 

atau teman. Sementara untuk mendarat dengan baik harus mulai dari balok yang 

rendah. Teknik mendarat dengan loncatan harus dikuasai dulu teknik tersebut 

dalam senam lantai. 

4. Lantai (Floor Exercise). 

Senam lantai dapat dilihat pada sub bab terdahulu. 

2.1.2.3 Kategori Perlombaan Senam Artistik 

Perlombaan senam artistik dilaksanakan dalam tiga Kompetisi, 

menurut Suyati yaitu kompetisi I, kompetisi II dan kompetisi III. 

1. Kompetisi I = Kompetisi Beregu 

Dalam kejuaraan beregu pada Kompetisi I (Team Competision), FIG 

(Federation Internasional Gymnastique) menetapkan bahwa setiap regu baik 

regu putra maupun regu putri paling sedikit terdiri dari 5 pesenam, paling 

banyak 7 pesenam. Tetapi yang diperlombakan 6 peserta, dan kemudian 
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keenam pesenam tersebut harus mengikuti perlombaan pada semua alat, enam 

alat untuk putra dan empat alat untuk putri. 

Dalam kejuaraan senam artistik yang resmi, kompetisi I terdiri dari : 

a. Kompetisi IA = Latihan wajib (compulsory exercises) 

b. Kompetisi IB = Latihan bebas (optinal exercises)  

Latihan wajib gerakannya disusun oleh Pengurus Besar Persani, 

sedangkan latihan bebas yang menyusun rangkaian gerakkannya adalah 

masing-masing pesenam sendiri yang dibantu oleh pelatihnya. Tetapi unsur-

unsur gerakan pada latihan wajib tidak boleh digunakan pada latihan bebas.  

Nilai regu adalah jumlah nilai terbaik 5 pesenam pada tiap tipe-tipe 

regu untuk masing-masing alat, kemudian dijumlahkan untuk semua alat pada 

kompetisi IA (latihan wajib) dan Kompetisi IB (latihan bebas). 

2. Kompetisi II = Kompetisi Perorangan Tiap Alat 

Kompetisi II atau kompetisi perorangan seluruh alat atau kompetisi 

perorangan serba bisa (Individual All Araund Final) adalah kompetisi final 

untuk menentukan juara perorangan pada seluruh alat atau untuk putra ada 

empat alat dan untuk putri ada empat alat. Pesenam yang berhak untuk 

mengikuti Kompetisi II ini diambil dari hasil pada Kompetisi I, yang behak 

untuk mengikuti Kompetisi II diambil kurang lebih sepertiga dari jumlah 

pesenam pada Kompetisi I yang memperoleh nilai terbaik. Dengan ketentuan 

maksimum 36 pesenam untuk putra maupun putri. Nilai untuk Kompetisi II 

adalah jumlah rata-rata nilai pada Kompetisi I ditambah dengan nilai yang 

diperoleh pada Kompetisi II pada tiap-tiap alat, kemudian dijumlahkan untuk 

seluruh alat. 
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Rangkaian latihan yang diperlombakan dalam Kompetisi II adalah 

latihan bebas, jadi pesenam akan menampilkan rangkaian latihan ciptaannya 

sendiri. Pada kompetisi II yang berhak mengikuti Kejuaraan semua alat 

menurut peraturan adalah sepertiga dari jumlah peserta pada Kompetisi I yang 

memperoleh nilai terbaik. 

3. Kompetisi III = Kompetisi Perorangan Tiap Alat 

Kompetisi III adalah Kompetisi perorangan Tiap Alat (Individual 

Event Final), adalah final untuk menentukan kejuaraan perorangan pada setiap 

alat, untuk putra ada enam juara pertama dan untuk putri ada empat juara 

pertama. Yang berhak untuk dapat mengikuti Kompetisi III diambil 8 pesenam 

terbaik dari kompetisi I pada masing-masing alat. Nilai dari kompetisi III ialah 

jumlah rata-rata nilai pada Kompetisi I ditambah dengan hasil yang diperoleh 

pada Kompetisi III (1993 : 766-767). 

2.1.3 Senam Ritmik Sportif (Sportive rhythmic gymnastics) 

Senam ritmik atau sering disebut sebagai senam irama berkembang 

pada abad ke-20. Perkembangan senam irama atau senam ritmik bersama 

dengan datangnya perubahan di bidang seni panggung, seni musik dan seni tari. 

Senam Ritmik Sportif (Sportive rhythmic gymnastics) menurut Agus Mahendra, 

2000 : 13, Senam Ritmik sportif adalah senam yang dipertandingkan dari senam 

irama sehingga dapat dipertandingkan. Komposisi gerak yang diantarkan 

melalui tuntunan irama musik dalam menghasilkan gerak-gerak tubuh dan alat 

yang artistik, menjadi ciri dari senam ritmik sportif  ini. Adapun alat-alat yang 

digunakan adalah : a) Bola (ball), b) Pita (ribbon), c) Tali (rope), d) Simpai 

(hoop), dan e) Gada (clubs). Sedangkan menurut Sukarma, 2001 : 21, senam 
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ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik, atau latihan 

bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik ini menggunakan alat-alat 

yang dipegang (hand aparatus) seperti bola, tali, tongkat, simpai dan gada. Dari 

kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa senam ritmik merupakan 

senam yang latihannya menggunakan irama dan meenggunakan alat yang 

dipegang oleh tangan atau disebut juga dengan hand apparatus seperti bola, 

tali, pita, simpai dan gada. Untuk mencapai keindahan itu diperlukan metode 

pembelajaran. Metode yang mudah untuk mengajarkan senam ritmik, yaitu 

dengan cara mendemonstrasikan gerakan dasarnya pada atlet kemudian 

selanjutnya atlet akan membuat variasi sendiri atau dengan petunjuk verbal 

yang di berikan oleh pelatih. Musik yang dipakai hendaknya yang cocok dan 

bisa digunakan oleh semua atlet walaupun berbeda alat yang digunakannya.  

Perbedaan alat yang digunakan akan membawa keindahan gerak yang berbeda 

pula.  

2.1.3.1 Kategori Perlombaan Senam Ritmik 

Senam ritmik juga mempunyai tiga kategori nomer pelombaan, sama 

halnya pada senam artistik, yaitu : 

1. Kompetisi I = Kompetisi Beregu 

Dalam kejuaraan beregu pada Kompetisi I atau Kompetisi Beregu di 

ikuti oleh tiga orang pesenam. Nilainya diambil dari penjumlahan poin dari alat 

yang digunakan (bola, pita, tali, simpai dan gada) dari ketiga orang pesenam 

tersebut. 

2. Kimpetisi II = Kompetisi Perorangan Seluruh Alat 

Pada Kompetisi II atau Kompetisi Perorangan Seluruh Alat adalah 

kompetisi final untuk menentukan juara perorangan pada seluruh alat (bola, 
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pita, tali, simpai dan gada). Nilainya di dapat dari penjumlahan semua poin 

yang didapat dari poin semua alat yang digunakan oleh tiap individu pesenam. 

3. Kompetisi III = Kompetisi Perorangan Tiap Alat 

Kompetisi III ialah Kompetisi Perorangan Tiap Alat adalah final untuk 

menentukan kejuaraan perorangan pada setiap alat (bola, pita, tali, simpai dan 

gada). Nilainya didapat dari poin setiap alat yang di dapat oleh setiap individu. 

2.1.4 Pengertian IQ (Intelligence Quotient) 

Kecepatan adalah penilaian dari berbagai orang mengenai informasi 

abstrak. macam kecerdasan sangat beragam, kecerdasan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah otak atau IQ (Intelligence Quotient). Intelligence, 

yang dalam bahasa Indonesia kita sebut inteligensi berarti penggunaan kekuatan 

intelektual secara nyata, akan tetapi kemudian diartikan sebagai suatu kekuatan 

lain menurut Spearman & Wynn Jones, 1951 yang dikutip oleh Saifudin Azwar, 

2006 : 1. Berbagai definisi yang dirumuskan oleh para ahli memang 

menampakkan adanya pergeseran arah seperti disebutkan oleh Spearman dan 

Jones, yang dikutip oleh  Saifudin Azwar, menyatakan pengertian inteligensi 

merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kreteria 

tertentu (2006 : 15). Secara tidak langsung ada beberapa ciri perilaku yang 

secara tidak langsung telah disepakati sebagai tanda telah dimilikinya 

inteligensi yang tinggi, antara lain adalah adanya kemampuan untuk memahami 

dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, kemampuan untuk 

mengingat, kreativitas yang tinggi dan imajinasi yang berkembang. Sebaliknya, 

perilaku yang lambat, tidak cepat mengerti, kurang mampu menyelesaikan 
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problem mental yang sederhana, dan semacamnya, diangggap sebagai indikasi 

tidak dimilikinya inteligensi yang baik.  

James McKeen Cattell yang merupakan seorang pengikut Galton 

mengembangkan suatu bentuk skala pengukuran inteligensi yang banyak 

mengukur, kemampuan fisik seperti kekuatan tangan menekan dynamometer, 

kecepatan reaksi, kemampuan persepsi mata, dan semacamnya. Galton sendiri 

berteori bahwa ada dua karakteristik yang hanya dimiliki orang yang 

berinteligensi tinggi dan membedakan mereka dari orang-orang bodoh, yaitu a) 

energy/kemampuan untuk bekerja, serta b) kepekaan terhadap stimulus fisik. 

Jelas bahwa faham Galton ini merupakan pendekatan berciri psikofisik dalam 

bidang inteligensi (Syaifuddin Azwar, 2006 : 4).  

Menurut Binet yang dikutip oleh Saifuddin Azwar, 2006 : 15, 

menerangkan bahwa inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang 

terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seorang. Dalam 

definisinya yang terdahulu Binet menggambarkan inteligensi sebagai sesuatu 

yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan 

menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria tertentu. Jadi 

untuk melihat apakah seseorang cukup inteligen atau tidak, dapat diamati dari 

cara atau kemampuannya untuk melakukan arah tindakannya itu apabila perlu. 

Inilah yang dimaksudkan dengan komponen arah, adaptasi, dan kritik dalam 

definisi Inteligensi. Alfred Binet yang merupakan seorang tokoh utama perintis 

pengukuran inteligensi yang hidup antara tahun 1857-1911, bersama Theodore 

Simon yang dikutip oleh Saifudin Azwar, juga mendefinisikan inteligensi 
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sebagai terdiri atas tiga kelompok, yaitu a) kemampuan untuk mengarahkan 

fikiran atau mengarahkan tindakan, b) kemampuan untuk mengubah arah 

tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan c) kemampuan untuk 

mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticism (2006 : 5).   

Menurut David Wechsler yang dikutip oleh Syaifuddin Azwar, 

menerangkan bahwa pencipta skala-skala inteligensi Wechsler yang sangat 

popular sampai waktu ini, mendefinisikan inteligensi sebagai kumpulan atau 

totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir 

secara rational, serta menghadapi lingkungannya dengan efektif (2006 : 7). 

Pada dasarnya dari kesemua definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

mempunyai kesimpulan yang sama dalam mendefinisikan inteligensi, yaitu 

kemampuan manusia untuk memecahkan permasalahan hidup sehari-hari.  

Inteligensi merupakan kemampuan psikis yang relatf menetap dalam 

proses berfikir dalam pembentukan konsep atau pengertian yang dilakukan 

melalui pengindraan pengamatan, tanggapan, ingatan dan berfikir. Inteligensi 

berkembang sesuai dengan proses kematangan seseorang. Berkembangnya usia 

manusia menyebabkan perkembangan struktur inteligensi baru. Inteligensi 

bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan fiksi ilmiah untuk 

mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan 

intelektual. Salahsatu cara yang sering digunakan untuk menyatakan tinggi 

rendahnya tingkat inteligensi adalah menerjemahkan hasil tes inteligensi 

kedalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat 

kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu norma. 
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Secara tradisional, angka normatif dari hasil tes inteligensi dinyatakan dalam 

bentuk rasio (quotient) dan dinamai intelligence quotient (IQ). Dari sini kita 

akan melihat bahwa pengertian tes inteligensi seringkali dan memang dapat 

dipertukarkan dengan pengertian tes IQ. Walaupun demikian, tidak semua tes 

inteligensi akan menghasilkan angka IQ karena IQ memang bukan satu-satunya 

cara untuk menyatakan tingkat kecerdasan seseorang.  

Istilah intelligence quotient diperkenalkan untuk pertama kalinya pada 

tahun 1912 oleh seorang ahli psikologi  berkebangsaan Jerman bernama 

William Stern (Gould, 1981) yang dikutip oleh Syaifuddin Azwar, 2006 : 52. 

Kemudian ketika lewis Madison  Terman, seorang ahli psikologi berkebangsaan 

Amerika di Universitas Stanford, menerbitkan revisi tes Binet di tahun 1961 

istilah IQ mulai digunakan secara resmi. 

Sewaktu pertama kali digunakan secara resmi angka IQ dihitung dari 

hasil tes inteligensi Binet, yaitu dengan membandingkan skor tes yang 

diperoleh seorang anak dengan usia anak tersebut. Pada waktu itu perhitungan 

IQ dilakukan dengan memakai rumusan : 

IQ = (MA/CA) x 100 

Keterangan :  

MA = Mental age (usia mental) 

CA = Chronological age (usia kronologis) 

100 = Angka konstan untuk menghindari bilangan desimal.  

Pada masa tersebut, istilah usia mental dikemukakan untuk pertama 

kalinya bersama dengan perumusan perhitungan IQ. Rumusan IQ digunakan 

untuk menentukan tingkat inteligensi anak berdasarkan hasil tes Binet. Usia 

mental di gunakan sebagai suatu norma pembanding. Gagasan pokok dalam 
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perumusan ratio MA/CA adalah perbandingan relatif antara usia kronologis 

dengan usia mental yang telah ditentukan berdasarkan rata-rata skor pada 

kelompok usia tersebut. Namun dalam kenyataannya hubungan linear tersebut 

tidak ditemukan. Dengan adanya kelemahan penggunaan ratio MA/CA untuk 

menghitung IQ maka David Wechsler memperkenalkan konsep perhitungan IQ 

yang disebut IQ-deviasi. IQ-deviasi tidak ditentuka berdasarkan perbandingan 

MA/CA akan tetapi dihitung berdasarkan norma kelompok (mean) dan 

dinyatakan dalam besarnya penyimpangan (deviasi standar) dari norma 

kelompok tersebut. 

IQ yang diperoleh dari hasil tes, yang dipergunakan sebagai dasar untuk 

melakuakan klasifikasi tingkat inteligensi, diasumsikan sebagai mengukuti 

suatu model distribusi angka teoretis. Hal tersebut telah terbukti kebenarannya, 

antara lain dari data yang diperoleh oleh Terman dan Mertil di tahun 1937 yang 

dikutip oleh Saifudin Azwar, 2006 : 58-59. Data tersebut berasal dari 3184 

orang subjek yang digunakan untuk standarisasi tes IQ Binet. 

Distribusi IQ untuk kelompok Standarisasi Tes Binet  
          Tahun 1937 (Dari Garrison dan Mangoon, 1972) 

IQ Persentase Klasifikasi 
160 – 169 0,03 Sangat superior 
150 – 159 0,20 Sangat superior 
140 – 149 1,10 Sangat superior 
130 – 139 3,10 Superior 
120 – 129 8,20 Superior 
110 – 119 18,10 Rata-rata tinggi 
100 – 109 23,50 Rata-rata/normal 

90 – 99 23,00 Rata-rata normal 
80 – 89 14,50 Rata-rata rendah 
70 – 79 5,60 Batas lemah 
60 – 69 2.00 Batas lemah 
50 – 59 0,40 Batas lemah 
40 – 49 0,20 Lemah mental 
30 – 39 0,03 Lemah mental 
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Dengan adanya pengelompokan standarisasi inteligensi, orang-orang 

pada masa itu mulai ingin mengetahui seberapa besar inteligensi mereka. Di 

Amerika, usaha pertama tersebut dimulai oleh tokoh pencetus istilah “tes 

mental”, James McKeen Cattell (1860-1944) yang pada masa itu menerbitkan 

buku Mental Test and Measurements di tahun 1890 yang dikutip oleh Saifuddin 

Azwar, 2006 : 91-93, menyatakan bahwa tes inteligensi terdiri atas 10 jenis 

ukuran. Kesepuluh ukuran tersebut merupakan seri pertama yang dibuat di 

laboratorium psikologi The University of Pennsylvania dan di cobakan kepada 

siapa saja yang bersedia dan kebetulan dating kesana. Kesepuluh ukuran 

tersebut adalah : 

1). Dynamometer Presure, yaitu ukuran kekuatan tangan menekan pegas yang 

dianggap sebagai indicator aspek psikofisiologis. 

2) Rate of Movemen. Tempo gerakan atau kecepatan gerak tangan dalam 

satuan waktu tertentu yang dianggap juga sebagai memiliki komponen 

mental di dalamnya. 

3) Sensation Areas. yaitu pengukuran jarak terkecil diantara dua tempat yang 

terpisah di kulit yang masih dapat dirasakan sebagai dua titik berbeda. 

4) Presure Causing Pain, yaitu pengukuran yang dianggap berguna dalam 

diagnosis terhadap penyakit-penyakit syaraf dan dalam mempelajari status 

kesadaran abnormal. 

5) Least Noticeable Difference in Waight, yaitu pengukuran perbedaan berat 

yang terkecil yang masih dapat dirasakan oleh seseorang. Ukuran ini 

dianggap sebagai suatu konstanta psikologis. 
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6) Reaktion Time for Sound, yang mengukur waktu antar pemberian stimulus 

dengan timbulnya reaksi tercepat. Dalam tes ini stimulus bersifat aouditori 

dan menghendaki respon gerakan menekan suatu kunci telegraf. 

7) Time for Naming Colors, yang dimaksudkan sebagai ukuran sebagai yang 

lebih “mental” daripada waktu reaksi yang dianggap reflektif. 

8) Bisection of a 50-centimeter Line, yang dianggap sebagai suatu ukuran 

terhadap akurasi “space judgment”. 

9) Judgment of 10-second Time, yang dimaksudkan sebagai ukuran akurasi 

dalam “Time judgment”. Tes ini meminta subyek memperkirakan jarak 

waktu 10 detik tanpa bantuan alat apapun. 

10) Number of Letters Repeated Upon Once Hearing, yang dimaksudkan 

sebagai ukuran terhadap perhatian dan ingatan. Tes ini meminta subjek 

mengulang menyebutkan huruf-huruf yang hanya disebutkan sekali. 

Tes dalam rangkaian yang dirancang oleh Cattell yang dimaksud untuk 

mengukur inteligensi syarat dengan ukuran aspek sensorimotor (indera-gerak) 

dan fisiologis. Hal ini dikarenakan Cattell sendiri banyak dipengaruhi oleh 

Francis Galton yang dikutip oleh Syaifuddin Azwar, 2006 : 93. Galton adalah 

seorang ahli biologi Inggris yang sangat ternama di bidang psikologi diferensial 

dan berpendapat bahwa semakin tinggi inteligensi seseorang maka tentulah 

semakin baik fungsi indra dan fungsi geraknya. 

2.1.5 Hubungan Tingkat IQ (Intelligence Quotient) dengan hasil kertampilan 

senam. 

Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat dalam 

mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak (motor ability). 
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Melalui berbagai kegiatannya, anak yang terlibat senam akan berkembang daya 

tahan ototnya, kekuatannya ototnya, powernya, kelentukannya, koordinasinya, 

kelincahannya, serta keseimbangannya. Terlebih lagi apabila ditekankan 

kegiatan yang menuntut sistem kerja jantung dan paru-paru (cardio-vaskuler 

system) program senam akan menyumbang pada perkembangan fisik yang 

seimbang. Program senam disamping itu dapat pula menyumbang pengayaan 

perbendaharaan gerak para pesertanya. Dasar-dasar senam akan sangat baik 

dalam mengembangkan pelurusan (alignment) tubuh, penguasaan dan 

kesadaran tubuh secara umum, dan ketrampilan-ketrampilan senam. 

Senam ritmik merupakan salah satu dari bermacam-macam senam yang 

berkembang di Indonesia. Senam ritmik ini membutuhkan ketrampilan gerak 

yang lebih karena senam ini merupakan senam yang dalam melakukan gerakan 

diiringi dengan irama dan menggunakan alat-alat yang dipegang (hand 

apparatus) seperti bola, tali, tongkat, simpai dan gada (Sukarma, 2001 :21). 

Ketika mengikuti program senam, anak diharuskan untuk berfikir sendiri 

tentang pengembangan ketrampilannya. Menurut Agus Mahendra, 2000 : 15, 

menyatakan bahwa anak harus mampu menggunakan kemampuan berfikir 

secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak dalam senam. 

Ketrampilan berfikir yang dimiliki oleh seorang anak sangat bergantung pada 

tingkat inteligensinya. Hal inilah yang menghubungkan antara tingkat 

inteligensi dengan hasil PORPROV atlet senam yang berlatih pada atlet yang 

berlatih di Klub Persani Kota Semarang. 
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2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah penegasan yang masih lemah kebenarannya (Sutrisno 

Hadi, 1987 : 257) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti data terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2002 : 67). 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan landasan teori yang ada, 

penulis mengajukan hi[potesis sebagai berikut : “ Ada signifikasi hubungan 

tingkat IQ (Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yang 

berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 – 15 tahun, Tahun 2009”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui ada atau tidak signifikasi hubungan 

tingkat IQ (Intelligence Quotient) terhadap hasil Porprov atlet senam yang berlatih 

di Klub Persani Kota Semarang usia 7 – 15 tahun, Tahun 2009. Untuk penelitian 

lebih lanjut diperlukan hal-hal sebagai berikut :  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dengan tes 

dan pengukuran. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 235) mengatakan bahwa 

pada umumnya survey merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau 

individu dalam waktu (jangka waktu) yang bersaman. Metode peneliti yang 

digunakan untuk pengambilan data dengan sejumlah unit, kelompok, individu dan 

kemudian dilakukan pengetesan dan pengukuran dalam jangka waktu yang 

bersamaan, sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan dapat 

dipertanggung jawaban.  

Data yang diambil adalah 1) Tes IQ yang dilakukan oleh lembaga yang 

berwenang, dan 2) ketrampilan senam yang didapat dari rata-rata nilai yang 

diperoleh dari hasil keiutsetaan  para atlet dalam olahraga senam Porprov Jawa 

Tengah, Tahun 2009.  

Rancangan penelitian yang digunaka adalah desain korelasional 

(correlational design). Adapun desain penelitian yang dimaksud terlihat pada 

gambar sebagai berikut :       
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    X  Y 

Rancangan Penelitian 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 : 116) variabel dalam penelitian ini 

terdiri atas dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penerimaan ini adalah : Tingkat IQ (Tingkat 

Kecerdasan). 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : hasil PORPROV atlet senam 

yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang berusia 7 – 15 tahun yang mengikuti 

PORPROV Jawa Tengah Tahun 2009. 

 
3.3  Populasi, sampel dan tehnik penarikan sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006 : 130). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1987 : 220) bahwa yang 

dimaksud dengan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk 

diselidiki. Populasi dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling 

sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Dalam penelitian ini subyek yang 

digunakan sebagai populasi adalah pesenam yang berlatih di Klub Persani Kota 

IQ (Tingkat 
Kecerdasan ) 
 (x) 

 
  Hasil Porprov  

(y) 
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Semarang usia 7 – 15 tahun, yang ikut serta dalam Porprov Tahun 2009, yang 

berjumlah 14 orang, yang mempunyai karakteristik seperti : a) Umur antara 7 – 

15 tahun, b) Terdaftar sebagai atlet Porprov, c) Mengikuti latihan rutin di Klub 

Persani kota Semarang. Dengan demikian maka populasi yang diambil dalam 

penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai populasi. 

3.3.2 Sampel dan tehnik penarikan sampel  

Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 131). Dalam penentuan sampel tidak ada batasan yang pasti, 

dan itu tergantung dari : kemampuan peneliti dalam hal dana, tenaga dan waktu 

peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 ; 112) apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupaka penelitian 

populasi. Mengacu pada pendapat diatas maka semua populasi diguakan 

sebagai sampel. 

 
3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 149). Dalam penelitian ini digunakan beberapa 

instrumen, yaitu :  

3.4.1 Tes Tingkat Kecerdasan (Intelligence Quotient) 

Dalam penelitian ini instrumen menggunakan tes Inteligensi. Tes 

inteligensi yaitu suatu tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau 

perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan 

berbagai jenis soal yang dapat mewakili kecerdasan orang yang akan diukur. 
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3.4.2 Hasil PORPROV Atlet Senam  

Hasil PORPROV ini di dapat dari hasil pertandingan yang dilakukan 

oleh pesenam pada saat bertanding. Setiap nomer perlombaan yang diikuti oleh 

pesenam sudah mewakili instrumen tes. 

 
3.5  Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey, oleh karena itu perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Untuk mendapat populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke Persani 

Kota Semarang. Setelah memperoleh ijin dari pihak Persani Kota 

Semarang, selanjutnya peneliti mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang nantinya digunakan 

sebagai rekomendasi dari pihak Fakultas ke Persani Kota Semarang. 

3.5.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak Persani Kota Semarang, 

untuk bertanya mengenai jumlah atlet. Setelah mendapat daftar nama 

anggota, peneliti dan pelatih mendiskusikan waktu dan tehnik penelitian, 

yang selanjutnya kesepakatan tersebut di konfirmasikan ke dosen 

pembimbing dan Persani Kota Semarang serta panitia Porprov Jawa 

Tengah. 

3.5.1.3 Penelitian dilakukan dua kali. 

Penelitian pertama yaitu tes IQ, yang dilaksanakan di laboratorium FIK, 

tepatnya di lab senam aerobik. 
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Penelitian kedua dilaksanakan di Arena Porprov Jawa Tengah untuk 

cabang senam ialah laboratorium UNNES. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1 sebelum penelitian dilaksanakan, anggota dikumpulkan lalu dilakukan 

pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

3.5.2.2 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survey, 

sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik pengukuran 

ialah pengukuran IQ dan hasil Porprov. 

3.5.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah. 

Pengolahan data menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS. 

 
3.6  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, terutama penelitian eksperimen. Apabila penelitian ini dilakukan 

tidak dalam laboratorium sehingga banyak hal yang tidak mungkin dapat 

dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. Adapun 

kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi 

penelitian antara lain:  

3.6.1 Keadaan Gizi  

Selama penelitian berlangsung terhadap sempel dibutuhkan kondisi 

fisik tegar. Latihan fisik bukanlah satu-satunya penyebab peningkatan 

kesegaran jasmani. Tetapi ada faktor lain ialah gizi. Dengan gizi yang baik akan 

menunjang meningkatkan kerjasama jasmani bagi pemain. Oleh sebab itu 
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kepada sampel agar tersedia yang cukup memakai maka sampel dianjurkan 

makan teratur, tidur guna mendukung meningkatkan kemampuan fisiknya 

dalam pelaksanaan program latihan selesai. 

3.6.2 Kondisi Kesehatan Sampel 

Pada saat tes sampel harus dalam keadaan sehat oleh karena itu untuk 

menjaga kesehatan, sampel disarankan makan teratur, tidur yang cukup. Sebab 

apabila ada yang sakit lebih-lebih dalam jumlah yang cukup banyak akan 

mengganggu penelitian secara keseluruhan. 

 
3.7  Tehnik Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data hasil 

tes kecerdasan (Intelligence Quotient) atlet senam Kota Semarang dan nilai 

yang didapat dari hasil lomba senam. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan teknik analisis chi 

square. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dimaksudkan untuk member gambaran tentang data 

dari variabel penelitian yang diolah menggunakan statistik deskriptif. Penelitian 

ini yang dilakukan dengan Survey test, adapun sebagai variabel dalam 

penelitian ini ada dua : 1) variabel bebas atau (X) yaitu variabel Intelligence 

Quotient (IQ), 2) variabel tergantung atau (Y) ialah hasil Porprov. Kemudian 

baru dilanjutkan dengan perhitungan statistik deskriptif, adapun hasil 

perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat seperti pada Tabel berikut :  

Tabel : 4.1 
Rangkuman Hasil perhitungan Data Statistik Deskrisi 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviasi 

Intelligence Quotien 
(IQ) 

14 91 136 102,07 13,14 

Nilai Hasil Porprov 14 4,77 75,00 9,25 3,37 
 

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:  Untuk variabel 

Inteligence Quotient (IQ) N = 14, nilai maksimumnya = 136, nilai minimumnya 

= 91, mean = 102,07, standart deviasi = 13,14. Untuk variabel nilai ketrampilan 

senam N atau jumlah sampel = 14, nilai maksimumnya sebesar = 75,00, nilai 

minimumnya = 4,77, mean = 9,25 dan standart deviasi = 3,37. 

 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Uji Prasyaratan analisis Hipotesis 

Setelah dilakukan perhitungan statistik deskriptif selesai maka 

dilanjutkan dengan uji hubungan dengan menggunakan uji regresi. Adapun 
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sebe,um uji hubungan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

hipotesis yang meliputi 1) uji normalitas data, 2) uji homogenitas, 3) uji 

linieritas, dan 4) uji keberartian model garis regresi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi 

yang sama atau populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dengan 

menggunakan Kalmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas 

data ini dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 

berarti distribusi data normal dan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 

0,05 berarti distribusi data tidak normal. Dari perhitungan statistik diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

Tabel : 4.2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas data pada Senam Artistik Putri 

 

Variabel 
Kolmogorov-
Smirnov Test Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0. 875 0.875 > 0.05 Normal 
 
Hasil Porprov 
 0.976 0.976 > 0.05 Normal 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya normal antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dengan variabel hasil Porprov pada atlet senam artistik putri, sehingga uji 

parametrik dapat dilanjutkan. 
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Tabel : 4.3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas data pada Senam Artistik Putra 

Variabel 
Kolmogorov-
Smirnov Test Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0. 709 0.709 > 0.05 Normal 
Hasil Porprov 0.595 0.595 > 0.05 Normal 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 3 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya normal antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dengan  variabel hasil Porprov pada atlet senam artistik putra, sehingga uji 

parametrik dapat dilanjutkan. 

Tabel : 4.4 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas data pada Senam Ritmik 

 

Variabel 
Kolmogorov-
Smirnov Test Signifikansi Keterangan 

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0. 941 0.941 > 0.05 Normal 
Hasil Porprov 0.774 0.774 > 0.05 Normal 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 4 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya normal antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dendan variabel hasil Porprov pada atlet senam ritmik, sehingga uji parametrik 

dapat dilanjutkan. 

Tabel : 4.5 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas data secara keseluruhan 

 

Variabel 
Kolmogorov-
Smirnov Test Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0. 717 0.717 > 0.05 Normal 
Hasil Porprov 0.442 0.442 > 0.05 Normal 
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Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 5 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya normal antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dengan variabel hasil Porprov pada atlet senam yang berlatih di Klub Persani 

Kota Semarang, sehingga uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-

sampel dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama da ini merupakan 

prasyarat bila uji statistik infrensial hendak dilakukan (Singgih Santoso, 2005 : 

209), uji homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-Square 

dan dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 

berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang sama 

atau homogen, sedangkan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 

berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama 

atau tidak homogen. Adapun dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel : 4.6 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas data pada Senam Artistik Putri 

 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 1.000 1.000 > 0.05 Homogen 
Hasil Porprov 1.000 1.000 > 0.05 Homogen 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 6 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya homogen antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dendan variabel hasil Porprov pada atlet senam artistik putri, sehingga uji 

parametrik dapat dilanjutkan. 
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Tabel : 4.7 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas data pada Senam Artistik Putra 

 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0.896 0.896 > 0.05 Homogen 
Hasil Porprov 0.449 0.449 > 0.05 Homogen 

 

Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 7 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya homogen antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dendan variabel hasil Porprov pada atlet senam artistik putra, sehingga uji 

parametrik dapat dilanjutkan. 

Tabel : 4.8 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas data pada Senam Ritmik 

 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 1.000 1.000 > 0.05 Homogen 
Hasil Porprov 0.881 0.881 > 0.05 Homogen 

 
Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 8 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya homogen antara Intelligensi Quotient (IQ) 

dendan variabel hasil Porprov pada atlet senam ritmik, sehingga uji parametrik 

dapat dilanjutkan. 

Tabel : 4.9 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas data secara keseluruhan 

 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan  

Intelligensi 
Quotient (IQ) 0.998 0.998> 0.05 Homogen 
Hasil Porprov 0.746 0.746 > 0.05 Homogen 

 

Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 9 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini datanya homogen antara Intelligensi Quotient (IQ) 
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dendan variabel hasil Porprov pada atlet senam yang berlatih di Klub Persani Kota 

Semarang, sehingga uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.3 Analisis Chi Square  

a. Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri 

Analis Chi Square untuk Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10. 
Tabel frekuensi (fo) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 

Perlombaan Senam Artistik Putri 
 

Kategori IQ Emas  Perak Perunggu Tidak 
meperoleh 

medali 

Total fo 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 3 0 0   1 4 
Rata-rata tinggi  0 2 0 0 2 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fo (kolom) 3 2 0 1 6 

 

Berdasarkan data pada tabel frekuensi (fo) selanjutnya data dianalisis 

untuk mengetahui besarnya nilai frekuensi yang diharapkan (fh) sampel pada 

Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri. Hasil analisis data frekuensi yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Tabel frekuensi harapan (fh) dari  sampel pada Nomor Perlombaan Senam 
Artisitik Putri 

Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu Tidak 
meperoleh 

medali 

Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 2 1,33 0 0,66 4 
Rata-rata tinggi  1 0,66 0 0,33 2 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fh  (kolom) 3 2 0 1 6 
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Hasil analisis data frekuensi yang diharapkan (fh)  dengan frekuensi 

perolehan hasil (fo)  penelitian selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat 

signifikansi hubungan antara kemampuan intelegensi atlet dengan hasil Porprov. 

Adapun hasil analisis data penelitian untuk kelompok responden pada Nomor 

Perlombaan Senam Artisitik Putri adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Uji Chi Square Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri 

Kategori IQ f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 - 0 
Rata-Rata Normal 

Emas  3 2 1 1 0,5 
Perak  0 1,33 -1,33 1,768 1,329 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 1 0,66 0,34 0,115 0,174 

Total  4 4 -1 0 2,00 
Rata-rata Tinggi 

Emas  0 1 -1 1 1 
Perak  2 0,66 1,34 1,795 2,719 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0,33 -0,33 0,1 0,03 

Total  2 2 0,01 - 3,752 
Superior 

Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 
Total 

keseluruhan 
frekuensi 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
X2=5,52 
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Derajat kebebasan dari Tabel d.b = (4-1) (4-1) adalah 9 dengan besar Chi 

tabel sebesar 16,919 untuk standar signifikansi 5%. Berdasarkan tabel analisis 

data diatas diketahui bahwa besarnya nilai Chi kuadrat hitung adalah 5,52. Karena 

besarnya Chi kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat table, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Intelligence 

Quotient dengan hasil Porprov Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri pada atlet 

senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 

2009. 

b. Nomor Perlombaan Senam Ritmik 

Analis Chi Square untuk Nomor Perlombaan Senam Ritmik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Tabel frekuensi (fo) yang di peroleh dari data sampel pada Nomor 

Perlombaan Senam Ritmik 
 

Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu  Tidak 
meperoleh 

medali 

Total fo 
(baris) 

Rata-rata rendah 1 1 1 0 3 
Rata-rata normal 0 0 5 0 5 
Rata-rata tinggi  0 0 1 0 1 

Superior 4 4 0 0 8 
Total fo (kolom) 5 5 7 0 17 

 

Berdasarkan data pada tabel frekuensi yang diperoleh dari sampel (fo) 

selanjutnya data dianalisis untuk mengetahui besarnya nilai frekuensi yang 

diharapkan (fh) dari sampel pada Nomor Perlombaan Senam Ritmik. Hasil analisis 

data frekuensi yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 
Tabel frekuensi (fh) yang diperolehdari dari data sampel pada Nomor Perlombaan 

Senam Ritmik 
 

 
Kategori IQ 

 
Emas  

 
Perak  

 
Perunggu  

Tidak 
meperoleh 

medali 

 
Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0,88 0,88 1,23 0 3 
Rata-rata normal 1,47 1,47 2,05 0 5 
Rata-rata tinggi  0,29 0,29 0,41 0 1 

Superior 2,35 2,35 3,29 0 8 
Total fh (kolom) 5 5 7 0 17 

 

Hasil analisis data frekuensi yang diharapkan (fh) dengan frekuensi 

perolehan frekuensi hasil penelitian (fo) selanjutnya dianalisis untuk mengetahui 

tingkat signifikansi hubungan antara kemampuan intelegensi atlet dengan hasil 

Porprov. Adapun hasil analisis data penelitian untuk kelompok responden pada 

Nomor Perlombaan Senam Ritmik adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Uji Chi Square Pada Nomor Perlombaan Senam Ritmik 

Kategori IQ f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  1 0,88 0,12 0,014 2,01 
Perak  1 0,88 0,12 0,014 2,01 

Perunggu  1 1,23 -0,23 0,052 2,55 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  3 3 0,01 - 6,07 
Rata-Rata Normal 

Emas  0 1,47 -1,47 2,16 1,46 
Perak  0 1,47 -1,47 2,16 1,46 

Perunggu  5 2,05 2,95 2,95 1,43 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  5 5 0,01 - 4,35 
Rata-rata Tinggi 

Emas  0 0,29 -0,29 0,084 0,289 
Perak  0 0,29 -0,29 0,084 0,289 

Perunggu  1 0,41 0,59 0,34 0,829 
Tidak dapat 0 3,29 -3,29 1,28 0,389 

Total  1 4,28 -3,28 - 1,796 
Superior 

Emas  4 2,35 1,65 2,722 1,158 
Perak  4 2,35 1,65 2,722 1,158 

Perunggu  0 3,29 -3,29 10,824 3,289 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  8 0 0,01 - 5,605 
Total Jml 
frekuensi 

17 20,58 -3,25 0 X2=17,821 
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Derajat kebebasan dari Tabel d.b = (4-1) (4-1) adalah 9 dengan besar chi 

Tabel sebesar 16,919 untuk standar signifikansi 5%. Berdasarkan tabel analisis 

data diatas diketahui bahwa besarnya nilai Chi kuadrat hitung adalah 5,52. Karena 

besarnya Chi kuadrat hitung lebih besar dari Chi kuadrat table, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Intelligence Quotient 

dengan hasil Porprov Nomor Perlombaan Ritmik pada atlet senam yang berlatih 

di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. 

c. Nomor Perlombaan Senam Artistik Putra 

Analis Chi Square untuk Nomor Perlombaan Senam Artistik Putra 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 
Tabel frekuensi (f0) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 

Perlombaan Senam Artistik Putra 
Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu Tidak 

meperoleh 
medali 

Total f0 
(baris) 

Rata-rata 
rendah 

0 0 0 0 0 

Rata-rata 
normal 

3 1 1 2 7 

Rata-rata 
tinggi  

0 0 0 1 1 

Superior 0 0 0 0 0 
Total f0 
(kolom) 

3 1 1 3 8 

 

Berdasarkan data pada tabel frekuensi (fo) diatas, selanjutnya data 

dianalisis untuk mengetahui besarnya nilai frekuensi yang diharapkan (fh) sampel 

pada Nomor Perlombaan Senam Artistik Putra. Hasil analisis data frekuensi yang 

diharapkan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.17 
Tabel frekuensi (fo) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 

Perlombaan Senam Artistik Putra 
Kategori IQ  

Emas  
 

Perak  
 

Perunggu 
Tidak 

meperoleh 
medali 

 
Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 2,625 0,875 0,875 2,625 7 
Rata-rata tinggi  0,375 0,125 0,125 0,375 1 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fh (kolom) 3 1 1 3 8 

 
Hasil analisis data frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi (fh) 

perolehan frekuensi hasil penelitian (fo)selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara kemampuan intelegensi 

atlet dengan hasil Porprov. Adapun hasil analisis data penelitian untuk 

kelompok responden pada Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18 
Uji Chi Square Nomor Perlombaan Artistik Putra 

 
Kategori 

IQ 
f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak 
dapat 

0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 - 0 
 

Rata-Rata Normal 
Emas  3 2,625 0,375 0,140 0,053 
Perak  1 0,875 0,125 0,015 0,017 

Perunggu  1 0,875 0,125 0,015 0,017 
Tidak 
dapat 

2 2,625 -0,625 0,390 0,148 

Total  7 7 0 0 0,235 
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Rata-rata Tinggi 
Emas  0 0,375 -0,375 0,140 0,373 
Perak  0 0,125 -0,125 0,015 0,12 

Perunggu  0 0,125 -0,125 0,015 0,12 
Tidak 
dapat 

1 0,375 -0,625 0,390 1,04 

Total  1 1 0 0 1,653 
Superior 

Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak 
dapat 

0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 
Total 

jumlah 
frekuensi  

8 8 0 0 X2=1,86 

 

Derajat kebebasan dari Tabel d.b = (4-1) (4-1) adalah 9 dengan 

besar Chi tabel sebesar 16,919 untuk standar signifikansi 5%. Berdasarkan 

tabel analisis data diatas diketahui bahwa besarnya nilai Chi kuadrat 

hitung adalah 1,86. Karena besarnya Chi kuadrat hitung lebih kecil dari 

Chi kuadrat table, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara Intelligence Quotient dengan hasil Porprov Nomor 

Perlombaan Senam  Artistik Putra pada atlet senam yang berlatih di Klub 

Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009 

 

d. Analisis Chi Square untuk total data penelitian 

Hasil analisis Chi Square untuk total data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



56 
 

 
 

Tabel : 4.19 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Linieritas Garis Regresi secara keseluruhan 

 
Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi 

Intelligensi Quotient 
(IQ) 0.771 

0.397 > 
0.05 

 
Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa besarnya nilai Chikuadrat 

hitung pada penelitian ini adalah 0,771. karena besarnya nilai Chikuadrat 

hitung lebih kecil dari nilai Chikuadrat Tabel (16,919) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat IQ (Intelligence 

Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet senam yang berlatih di Klub Persani 

Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. 

 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Merujuk hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil 

Porprov atlet senam secara keseluruhan (artistik putri, artistik putra dan ritmik). 

Hasil analisis secara simultan ini berbeda dengan hasil analisis secara parsial 

pada nomor kejuaraan  ritmik yang menunjukan adanya hubungan yang 

signifikan antara IQ (Intelligence Quotient) terhadap hasil PORPROV atlet 

senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 

2009.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa besarnya nilai Chi 

kuadrat hitung data sampel untuk Kelompok Nomor Perlombaan Artistik Putri 

adalah adalah 5,52,  Kelompok Nomor Perlombaan Artistik Putra adalah 1,86 

sedangkan untuk Kelompok Nomor Perlombaan ritmik adalah 17,821. Karena 

besarnya Chi kuadrat hitung pada hasil analisis data penelitian menunjukan 

bahwa pada Nomor Kelompok Perlombaan Artistik Putri dan Nomor Kelompok 
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Perlombaan Artistic Putra lebih kecil dari Chi kuadrat tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Intelligence 

Quotient dengan hasil Porprov Nomor Nomor Kelompok Perlombaan Artistik 

Putri dan Nomor Kelompok Perlombaan Artistik Putra pada atlet senam yang 

berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. hal ini 

berbeda dengan hasil analisis data untuk Nomor Kelompok Perlombaan Ritmik 

yang menunjukan bahwa nilai Chi hitung lebih besar dari Chi tabel yang berarti 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara Intelligence Quotient dengan hasil 

Porprov Nomor Perlombaan Ritmik pada atlet senam yang berlatih di Klub 

Persani Kota Semarang usia 7 - 15 tahun, Tahun 2009. 

Adanya hubungan antara IQ (Intelligence Quotient) terhadap hasil 

PORPROV atlet senam pada nomor perlombaan senam ritmik karena dalam 

nomor perlombaan senam ritmik dibutuhkan kemampuan atlet dalam 

menyelaraskan antara teknik gerakan dengan alat dan musik pengiring. Dengan 

tingkat kesulitan yang relative lebih kompleks karena tidak hanya menitik 

beratkan pada penguasaan alat akan tetapi juga membutuhkan kesesuaian dan 

keselarasana antara kemampuan menguasai alat, teknik gerakan dan musik 

pengiring. Dengan tiga fokus objek yang berbeda tersebut dibutuhkan dua sub 

kemampuan intelegensi yang berbeda. Kemampuan tersebut meliputi 

psikomotoric quotient dan music quotient yang merupakan bagian dari 

intellegence quotient atlet. 

Secara teori, hubungan tingkat Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil 

Porprov atlet senam secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa tingkat 

Intelligensi Quotient (IQ) sebagai salah satu aspek pendukung penampilan pada 

saat berlomba seorang atlet. Dengan kecerdasan IQ yang baik maka seorang 
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pesenam akan lebih cepat mengklasifikasikan pola-pola gerakan ketrampilan 

senam. Di samping itu pesenam yang mempunyai tingkat kecerdasan yang 

tinggi akan lebih cepat beradaptasi tehadap pola gerakan senam sehingga akan 

menghasilkan gerakan senam yang efektif dan efisien, dan pada saat melakukan 

gerakan senam diharapkan hasil yang tinggi. Dengan demikian ada hubungan 

antara tingkat Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil Porprov  atlet senam yang 

berlatih di Klub Persani Kota Semarang.  

Dalam senam kecuali tehnik yang harus dikuasai, pesenam harus juga 

mempunyai taktik yang baik. Taktik atau strategi ini erat hubungannya dengan 

Intelligensi Quotient (IQ), dimana hal ini dapat diasumsikan bahwa apabila 

Intelligensi Quotient (IQ) seorang pesenam tinggi maka diharapkan pesenam 

tersebut dapat mengetrapkan strategi yang jitu untuk melakukan gerakan senam. 

Seorang yang ber Intelligensi Quotient (IQ) tinggi ada kecenderungan 

untuk bisa menguasai emosi. Penguasaan emosi ini sangat diperhatikan dalam 

perlombaan senam, sebab dengan penguasaan emosi yang baik seorang 

pesenam akan bisa mengontrol gerakan dan diharapkan pula dapat mencapai 

hasil yang maksimal. Dengan demikian apabila ternyata antara Intelligensi 

Quotient (IQ) dengan hasil Porprov dalam hal ini adalah atlet senam yang 

berlatih di Klub Persani Kota Semarang  berusia 7 – 15 tahun, Tahun 2009, 

tidak ada hubungan, pastilah ada faktor-faktor penyebab di luar kedua variabel. 

Penyebab tersebut antara lain adalah faktor lingkungan, keturunan, 

kemauan, pengalaman hidup dan pola hidup, yang kesemuanya itu lebih 

mendominasi penyebabkeberhasilan dari pada tingkat Intelligensi Quotient 

(IQ). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data seperti yang 

diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : “ Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil Porprov atlet 

senam yang berlatih di Klub Persani Kota Semarang usia 7 – 15 tahun, Tahun 

2009”. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang didapat dari penelitian ini, saran yang dapat 

diajukan adalah :  

5.2.1 Bagi para pengurus Persani Kota Semarang harap diketahui bahwa antara 

Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil Porprov atlet senam yang berlatih 

di Klub Persani Kota Semarang tidak ada hubungannya, walaupun begitu 

bukan berarti Intelligensi Quotient (IQ) tidak penting bagi pesenam. Maka 

dalam pemilihan atlet harap tetap dipertimbangkan pula Intelligensi 

Quotient. 

5.2.2  Bagi para peneliti diharapkan mengembangkan penelitian ini, maksudnya 

dapat memperbaiki kelemahan dari hasil penelitian terdahulu yang secara 

teori ada hubungan antara Intelligensi Quotient (IQ) dengan hasil 

ketrampilan senam dalam hal ini hasil ketrampilan senam terwujud pada 

hasil medali yang di dapat oleh pesenam dalam perlombaan Porprov. 
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Lampiran 1 

 
Daftar Hasil Psikotes Atlet Senam yang Berlatih di Klub Persani Kota Semarang 

yang Mengikuti PORPROV 2009 

No. 
  

Nama : 
  

Usia : 
  

 
CFIT 

    
Keterangan : RS IQ 

1  Arini Permatasari  14  29  94  Rata-rata Normal 
2  Cantika Kurnia H  9  25  114  Rata-rata Tinggi 
3  Eka Agustina  12  23  91  Rata-rata Normal 
4  Febri Kurniawan  12  25  95  Rata-rata Normal 
5  Dwita Rizal  11  27  103  Rata-rata Normal 
6  Abdul Aziz  10  31  113  Rata-rata Tinggi  
7  Indra P  12  26  95  Rata-rata Normal 
8  Guntur  15  30  96  Rata-rata Normal 
9  Candra Kartika  10  38  136  Superior 

10  Norika Dinda P  7  20  82  Rata-rata Rendah 
11  Yunar Amalita  11  27  103  Rata-rata Normal 
12  Fanny Avelina  8  17  101  Rata-rata Normal 
13  Deby Salima  7  21  110  Rata-rata Tinggi 
14  Rina  15  30  96  Rata-rata Normal 

 
   
 
 
 
        
Keterangan : 

RS = Raw score (nilai kasar) 

IQ = Intelligence Quotient 

Pp = percentile point 
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Lampiran 2 

 

HASIL PORPROV ATLET SENAM YANG BERLATIH  

DI KLUB PERSANI KOTA SEMARANG 

ARTISTIK PUTRI      

No. Nama : IQ : 
Hasil Porprov 

Emas Perak Perunggu
1 Arini Permatasari  94 (Rata-rata Normal) 3 0 0 
2  Cantika Kurnia H 114 (Rata-rata Tinggi) 0 2 0 
3  Eka Agustina 91(Rata-rata Normal) 0 0 0 

 

ARTISTIK PUTRA       

No. Nama : IQ : 
Hasil Porprov 

Emas Perak Perunggu
1 Febri Kurniawan  95 (Rata-rata Normal) 0 1 1 
2 Dwita Rizal 103 (Rata-rata Normal) 0 0 0 
3  Abdul Aziz 113 (Rata-rata Tinggi) 0 0 0 
4 Indra P  95 9Rata-rata Normal) 0 0 0 
5  Guntur 96 (Rata-rata Normal) 3 0 0 

 

ARTISTIK RITMIK       

No. Nama : IQ : 
Hasil Porprov 

Emas Perak Perunggu
1 Candra Kartika  136 (Superior) 4 4 0 
2 Norika Dinda P  82 (Rata-rata Rendah) 1 1 1 
3 Yunar Amalita 103 (rata-rata Normal) 0 0 2 
4 Fanny Avelina  101 (Rata-rata Normal) 0 0 1 
5 Deby Salima 110 (Rata-rata Tinggi) 0 0 1 
6 Rina  96 (Rata-rata Normal) 0 0 2 
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Lampiran 3  
OUT PUT DATA 

 
Descriptive 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviasi 

Intelligence Quotien 
(IQ) 

14 91 136 102,07 13,14 

Nilai Hasil Porprov 
(Artistik Putri, Artistik 

Putra, Ritmik). 

14 4,77 75,00 9,25 3,37 

 
Nomor Perlombaan Senam Artistik Putra 
  

Tabel frekuensi (fo) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 
Perlombaan Senam Artistik Putri 

 
Kategori IQ Emas Perak  Perunggu Tidak 

meperoleh 
medali 

Total fo 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 3 0 0   1 4 
Rata-rata tinggi  0 2 0 0 2 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fo (kolom) 3 2 0 1 6 

 
 

Tabel frekuensi harapan (fh) dari  sampel pada Nomor Perlombaan Senam 
Artisitik Putri 

 
Kategori IQ Emas Perak  Perunggu Tidak 

meperoleh 
medali 

Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 2 1,33 0 0,66 4 
Rata-rata tinggi  1 0,66 0 0,33 2 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fh  (kolom) 3 2 0 1 6 
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Chi-Square Test Artistik Putri 
 

Kategori IQ f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 - 0 
Rata-Rata Normal 

Emas  3 2 1 1 0,5 
Perak  0 1,33 -1,33 1,768 1,329 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 1 0,66 0,34 0,115 0,174 

Total  4 4 -1 0 2,00 
Rata-rata Tinggi 

Emas  0 1 -1 1 1 
Perak  2 0,66 1,34 1,795 2,719 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0,33 -0,33 0,1 0,03 

Total  2 2 0,01 - 3,752 
Superior 

Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 
Total 

jendral 
6 6 0 0 X2=5,52 

 
Nomor Perlombaan Senam Artistik Putri 
 

Tabel frekuensi (fo) yang di peroleh dari data sampel pada Nomor 
Perlombaan Senam Ritmik 

Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu Tidak 
meperoleh 

medali 

Total fo 
(baris) 

Rata-rata rendah 1 1 1 0 3 
Rata-rata normal 0 0 5 0 5 
Rata-rata tinggi  0 0 1 0 1 

Superior 4 4 0 0 8 
Total fo (kolom) 5 5 7 0 17 
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Tabel frekuensi (fh) yang diperolehdari dari data sampel pada Nomor 
Perlombaan Senam Ritmik 

 
Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu  Tidak 

meperoleh 
medali 

Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0,88 0,88 1,23 0 3 
Rata-rata normal 1,47 1,47 2,05 0 5 
Rata-rata tinggi  0,29 0,29 0,41 0 1 

Superior 2,35 2,35 3,29 0 8 
Total fh (kolom) 5 5 7 0 17 

 
Chi-Square Test Artistik Putra 
 

Kategori IQ f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 - 0 
Rata-Rata Normal 

Emas  3 2,625 0,375 0,140 0,053 
Perak  1 0,875 0,125 0,015 0,017 

Perunggu  1 0,875 0,125 0,015 0,017 
Tidak dapat 2 2,625 -0,625 0,390 0,148 

Total  7 7 0 0 0,235 
Rata-rata Tinggi 

Emas  0 0,375 -0,375 0,140 0,373 
Perak  0 0,125 -0,125 0,015 0,12 

Perunggu  0 0,125 -0,125 0,015 0,12 
Tidak dapat 1 0,375 -0,625 0,390 1,04 

Total  1 1 0 0 1,653 
Superior 

Emas  0 0 0 0 0 
Perak  0 0 0 0 0 

Perunggu  0 0 0 0 0 
Tidak dapat 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 
Total 

jendral 
8 8 0 0 X2=1,86 
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Nomor Perlombaan Senam Ritmik 
 

Tabel frekuensi (f0) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 
Perlombaan Senam Artistik Putra 

 
Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu Tidak 

meperoleh 
medali 

Total f0 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 3 1 1 2 7 
Rata-rata tinggi  0 0 0 1 1 

Superior 0 0 0 0 0 
Total f0 (kolom) 3 1 1 3 8 

 
 

Tabel frekuensi (fo) yang diperoleh dari data sampel pada Nomor 
Perlombaan Senam Artistik Putra 

 
Kategori IQ Emas  Perak  Perunggu Tidak 

meperoleh 
medali 

Total fh 
(baris) 

Rata-rata rendah 0 0 0 0 0 
Rata-rata normal 2,625 0,875 0,875 2,625 7 
Rata-rata tinggi  0,375 0,125 0,125 0,375 1 

Superior 0 0 0 0 0 
Total fh (kolom) 3 1 1 3 8 
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Chi-Square Test Ritmik 
 

Kategori 
IQ 

f0 fh f0- fh (f0- fh)2 

h

2
h0

f
)f -(f

 

Rata-rata rendah 
Emas  1 0,88 0,12 0,014 2,01 
Perak  1 0,88 0,12 0,014 2,01 

Perunggu  1 1,23 -0,23 0,052 2,55 
Tidak 
dapat 

0 0 0 0 0 

Total  3 3 0,01 - 6,07 
Rata-Rata Normal 

Emas  0 1,47 -1,47 2,16 1,46 
Perak  0 1,47 -1,47 2,16 1,46 

Perunggu  5 2,05 2,95 2,95 1,43 
Tidak 
dapat 

0 0 0 0 0 

Total  5 5 0,01 - 4,35 
Rata-rata Tinggi 

Emas  0 0,29 -0,29 0,084 0,289 
Perak  0 0,29 -0,29 0,084 0,289 

Perunggu  1 0,41 0,59 0,34 0,829 
Tidak 
dapat 

0 3,29 -3,29 1,28 0,389 

Total  1 4,28 -3,28 - 1,796 
Superior 

Emas  4 2,35 1,65 2,722 1,158 
Perak  4 2,35 1,65 2,722 1,158 

Perunggu  0 3,29 -3,29 10,824 3,289 
Tidak 
dapat 

0 0 0 0 0 

Total  8 0 0,01 - 5,605 
Total 

jendral 
17 20,58 -3,25 0 X2=17,821 
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Chi-Square Test Keseluruhan 

Test Statistics

1.714 4.286
10 7

.998 .746

Chi-Squarea,b

df
Asymp. Sig.

IQ Hasil Porprov

11 cells (100.0%) have expected frequencies les
than 5. The minimum expected cell frequency is 

a. 

8 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 

b. 
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