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S A R I 
 

Erwin Setiawan (2010) :” Hubungan Antara IQ ( Intelligence 
Quotient ) dengan Keterampilan Teknik Dasar Sepakbola Siswa LPSB 
Bhaladika Usia 12-15 tahun Kota Semarang Tahun 2009”.   

Permasalahan penelitian adalah : Apakah ada hubungan tingkat IQ            
(Intelligence Quotient ) terhadap Keterapilan teknik Dasar Sepakbola Siswa SLPB 
Bhaladika Usia 12-15 Tahun Kota Semarang Tahun 2009? Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan terhadap Keterapilan teknik Dasar 
Sepakbola Siswa SLPB Bhaladika Usia 12-15 Tahun Kota Semarang Tahun 2009. 

Metode penelitian menggunakan survey test. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah siswa LPSB Bhaladika usia 12-15 tahun yang 
berjumlah kurang lebih sebanyak 20 orang. Semua populasi dijadikan sampel. 
Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-penghitungan statistik. 
Sebelum dilakukan ujim hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis yakni 1) uji 
normalitas menggunakan kolmogorov-Smirnov tes, 2) Uji Homogenitas 
menggunakan Chi-Square dan 3) untuk uji linieritas garis regresi dengan melihat 
nilai F, 4) Uji keberartian model. Karena data yang ada tidak memenuhi uji 
persyaratan maka uji hipotesis dilanjutkan dengan Uji Korelasi Kendall.Data 
diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS versi 10. 

Hasil penelitian, nilai koefisien korelasi untuk variabel IQ (X) terhadap 
variabel terikat (Y) yaitu keterampilan bermain sepakbola nilai koefisien korelasi 
diperoleh angka sebesar -0.021. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang tidak 
cukup tinggi, dan apabila dilihat berdasarkan nilai signifikansi yaitu sebesar 
0.465, maka 0.465 > 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan.  

Saran penelitian ialah : 1) Bagi para pengurus LPSB Bhaladika harap 
diketahui bahwa antara  Intellegence Quotient  dengan keterampilan bemrian 
sepakbola tidak ada hubungan, bukan berarti Intellegence Quotient  tidak penting 
bagi pemain sepakbola, sehingga dalam pemilihan atlet harap tetap 
dipertimbangkan pula faktor Intellegence Quotient. 2)  Bagi para peneliti 
diharapkan mengembangkan penelitian ini, maksudnya memperbaiki kelemahan 
dari hasil penelitian ini misalnya dengan memperbaiki metode pengambilan 
populasi. 3) Secara kontinyu penulis belum melakukan pengamatan saat bermain, 
maka di anjurkan untuk peneliti yang lain untuk dapat meneliti dan menindak 
lanjut lebih dalam mengenahi tingkat emosionalnya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Pemerintah berusaha agar rakyat selalu 

dalam keadaan sehat dan segar, sebab sehat dan segar adalah gejala awal untuk 

menuju peningkatan prestasi dan kualitas manusia. Pelaksanaan pendidikan 

jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam upaya 

pembinaan mutu sumber daya manusia Indonesia. Hasil yang diharapkan itu akan 

dicapai setelah masa yang cukup lama. Karena itu upaya pembinaan warga 

masyarakat dan peserta didik melalui pendidikan jasmani dan olahraga 

membutuhkan waktu yang relatif lama.  

Sebagai upaya pembinaan mutu sumber daya manusia, pendidikan 

jasmani dan olahraga di lembaga pendidikan formal dapat berkembang lebih pesat 

agar mampu menjadi landasan bagi pembinaan keolahragaan nasional. Proses 

pembentukan sikap dan pembangkitan motivasi  harus dimulai pada usia dini. 

Upaya menumbuhkan budaya olahraga dalam meningkatkan kualitas manusia, 

dilakukan dengan jalan mewujudkan tujuan olahraga pendidikan yaitu untuk 

menunjang tercapainya sasaran pendidikan nasional melalui kegiatan olahraga 

yang telah di susun dan dijabarkan dalam kurikulum pendidikan meliputi tujuan 

umum maupun tujuan khusus pendidikan. Berorientasi pada pencapaian sasaran 
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pendidikan, kegiatan olahraga pendidikan mencakup berbagai macam cabang 

seperti atletik, permainan, olahraga air dan olahraga beladiri. Olahraga permainan 

yang dilakukan dalam proses pendidikan salah satunya adalah olahraga sepakbola. 

Permainan sepakbola ternyata sejarahnya sudah tua sekali. Pengakuan 

asal mula permainan sepakbola terdapat di berbagai Negara diantaranya Cina, 

Jepang, Mesir, Yunani, Italia, Prancis, Inggris dan lain-lain. Banyak yang 

berpendapat bahwa perkembangan sepakbola di Inggris menjadi sorotan mata 

dunia. Dari tahun ketahun perkembangan sepakbola Inggris mengalami perubahan 

dan keragaman. Pada tahun 1250 permainan sepakbola ini berkembang pesat, 

jarak antara kedua gawang jauh sekali yaitu 3 sampai 4 kilometer. Sedangkan 

bolanya dibuat dari gelembung usus lembu dibalut dengan kulit. Permainan 

sepakbola ini dimainkan di jalan-jalan, sehingga terkenal dengan nama : Street 

Games. Permainan sepakbola ini dilakukan dengan keras dan kasar sekali, hingga 

berakibat banyak yang luka-luka, luka berat bahkan sampai ada yang meninggal 

dunia. Akhirnya permainan sepakbola ini pada tahun 1389 oleh raja Ricard II, dan 

pada tahun 1401 oleh raja Henry IV dilarang. 

Menurut Sukatamsi (2001: 1.6) pada awal abad 19 pemerintah Inggris 

mengakui bahwa permainan sepakbola merupakan salah satu alat yang 

menyehatkan rakyat Inggris. Pada waktu itu mahasiswa dan pelajarlah yang paling 

gemar mamainkan permainan sepakbola. Akan tetapi belum adanya peraturan 

permaian mengaturnya atau belum adanya kesatuan pendapat tentang peraturan 

permainan. Baru pada tahun 1846 oleh Cambridge University, dibuatlah peraturan 

permainan sepakbola terdiri dari 11 pasal, dan ternyata peraturan permainan ini 
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dapat diterima oleh Universitas lain maupun sekolah-sekolah. Kemudian 

peraturan ini terkenal dengan nama Cambridge Rules Of Football. Selanjutnya 

pada tanggal 8 Desember 1863 tersusunlah peraturan permainan sepakbola yang 

disusun oleh The Football Association “FA”, dan lahirlah peraturan permainan 

sepakbola seperti yang kita kenal sampai sekarang, kemudian tersebar ke seluruh 

dunia. Dan tanggal 26 Oktober 1863 dikenal sebagai hari lahirnya The Football 

Association Of England. 

Seiring dengan perkembangan perkembangan zaman, sepakbola juga 

mengalami perubahan, hal itu terlihat pada peraturan pertandingan, perlengkapan 

lapangan, kelengkapan permainan, perwasitan dan lain-lain, yang kesemuanya 

bertujuan bagi penonton agar sepakbola lebih bisa dinikmati dan digemari dan 

menjadi suatu suguhan atau tontonan yang sangat menarik, sedangkan bagi 

pemain sendiri agar dilapangan pemain lebih aman dan terlindungi dalam 

mengekspresikan kemampuannya dalam mengolah bola, walau tetap saja sering 

terjadi insiden yang mengakibatkan pemain cedera sehingga pemain harus keluar 

dari pertandingan, bahkan ada yang menjalani operasi dan harus beristirahat serta 

menjalani perawatan intensif. 

Olahraga sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga bola besar. 

Permainan dilakukan di atas lapangan yang berbentuk empat persesegi panjang 

dengan ukuran panjang 100-110 m dan lebar 64- 75 m, daerah gawang 

mempunyai ukuran 5,50 m dari masing-masing tiang gawang 5,50 m dari garis 

gawang,, memiliki derah hukuman 16,50 m dari masing-masing tiang gawang 

16,50 m dari garis gawang, garis tengah lingkaran 18,30 m, dan titik penalti 11 m 
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dari garis gawang, kemudian tinggi gawang 2,44 m, lebar 7,23 m (Sukatamsi, 

1998 : 1.40-1.42). 

Tujuan dari permainan sepakbola adalah pemain mamasukkan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawang sendiri agar 

tidak kemasukan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat 

memasukkan bola terbanyak ke gawang lawannya, dan apabila sama maka 

permainan dinyatakan seri/draw (Sucipto, 1992 : 7). 

Menurut Sukatamsi (2001:1.3) sepak bola merupakan cabang olahraga 

permainan yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh dua regu dengan 

jumlah pemain masing-masing regu sebanyak 11 orang termasuk penjaga gawang. 

Tujuan permainan sepak bola adalah bagaimana cara memasukkan bola kedalam 

gawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha sekuat tenaga menjaga agar 

gawangnya tidak kemasukan bola. 

Dewasa ini sepakbola dimainkan bukan hanya sekedar hiburan atau 

pengisi waktu senggang, akan tetapi dituntut untuk berprestasi. Prestasi hanya 

dapat dicapai dengan mengadakan latihan-latihan yang direncanakan dengan baik 

mempunyai tujuan dan dilakukan secara terus menerus. Hal ini wajar karena 

sepakbola sudah dipertandingkan baik ditingkat daerah, nasional maupun 

internasional. Agar prestasi sepakbola berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan, 

maka harus diperhatikan beberapa faktor yang terkait di dalam cabang olahraga 

sepakbola. Dengan demikian maka para pemain harus memiliki keterampilan 

bermain sepak bola atau keterampilan teknik dasar sepakbola yang tinggi, kondisi 

fisik yang prima, kemampuan pengembangan taktik dan memiliki kematangan 
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juara (Sukatamsi, 2001:1.29). Penguasaan teknik dasar biasanya dapat dilakukan 

secara berulang-ulang sampai teknik dasar tersebut dikuasai. Latihan teknik dasar 

harus dilakukan dalam keadaan kondisi pemain masih segar atau prima agar 

teknik dasar tersebut dikuasai dengan sempurna. Dengan demikian penguasaan 

teknik dasar merupakan modal utama untuk meraih prestasi. Melihat kenyataan 

tersebut seorang pemain sepakbola yang berambisi untuk mencapai prestasi harus 

benar-benar menguasai teknik dasar sepakbola.  

Menurut Sukatamsi (2001:2.4) ada beberapa teknik dasar yang perlu 

dikuasai dalam berlatih sepakbola, yaitu :  1) Teknik tanpa bola  yang terdiri atas : 

a) Lari cepat.  Latihan  ini untuk mengefisienkan jantung dan paru-paru dengan 

meningkatkan  mengalirnya  darah dan oksigen agar bekerja lebih baik dan 

mengurangi kelelahan. b) Mengubah arah, melompat dan meloncat. Latihan ini 

juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru agar suplai 

darah dan oksigen ke otot kerja berjalan dengan baik agar bekerja lebih baik dan 

mengurangi kelelahan. c) Gerak tipu tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan 

pada saat tidak membawa bola. d)  Gerakan khusus penjaga gawang. 2) Teknik 

dengan Bola : Teknik dengan bola adalah semua gerakan dengan bola yang terdiri 

atas : a) menendang bola, b) menerima bola, c) menggiring bola,  d) menyundul 

bola, e)  melempar bola, f) gerak tipu dengan bola, g) merampas atau merebut 

bola. h) teknik khusus penjaga gawang.  

Dari sekian teknik dasar yang ada empat teknik yang termasuk dalam 

keterampilan bermain sepakbola adalah : memainkan bola dengan kepala 

(heading), menyepak dan menghentikan bola ( passing and stopping), menggiring 
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bola ( dribbling) dan menembakkan bola ke sasaran ( shooting). Kempat tekink ni 

dimasukkan dalam tes keterampilan sepabola ( Depdikbud, 1981: 1). 

Memainkan bola dengan kepala adalah keterampilan unutk 

memeindahkan bola ke daerah lain dengan menggunakan kepala. Pemindahan 

bola ibi bisa berupa operan kepada teman atau menembakkan bola ke gawang 

unutk menjadikan gol. Menendang bola adalah suatu usaha untuk memindahkan 

bola dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kaki atau bagian 

kaki (A. Sarumpaet dkk, 1992 : 18). Dalam sepakbola, menendang merupakan 

teknik yang paling banyak digunakan. Seseorang pemain yang tidak menguasai 

teknik menendang dengan baik, pemain tersebut tidak akan menjadi pemain yang 

baik, dan kesebelasan yang baik adalah suatu kesebelasan yang semua pemainnya 

menguasai teknik menendang bola dengan baik ( Sukatamsi, 2001: 2.44 ) 

Berdasarkan kegunaan atau fungsi, tendangan ada beberapa macam, antara lain : 

(a) untuk memberi umpan pada teman, (b) untuk menembakkan bola ke arah 

gawang lawan, untuk membuat gol kemenangan, (c) untuk membersihkan atau 

menyapu bola kedaerah pertahanan langsung kedepan, biasa dilakukan pemain 

belakang, (d) untuk melakukan  bermacam-macam tendangan, salah satunya 

adalah passing. Kecuali itu pemain juga ditunutut mahir dalam menghjentikan 

bola yang dioper kepadanya, sebab tanpa kemahiran menghentikan bola atau yang 

sering disebut controle. Tanpa kemahiran controle bola akan mudah lepas dari 

penguasaan dan mudah pula direbut lawan. 

Dalam melakukan passing dan control tidak hanya dibutuhkan 

kemampuan tehnik yang tinggi, tetapi hjuga dibutuhkan kecerdasan yang tinggi. 
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Tingkat kecerdasan sangat mempengaruhi pemain dalam menerima, mempelajari 

dan memahami materi- materi latihan yang diberikan. Semakin cerdas seorang 

pemain maka semakin mudah pula pemian dalam menerima dan memahami 

materi latihan yang diberikan, lebih-lebuih saat pemain bermain sepakbola yang 

sesungguhnya. 

Menggirirng bola merupakan salah satu teknik dasar sepakbola yang 

penting dan harus dikuasai oleh seorang pemain sepakbola. Menggiring bola 

bertujuan untuk mendekati jarak sasaran, melewati lawan dan menghambat 

permainan (Sucipto, 1992 : 28). Sedangkan Menurut Danny Mielke (2007 : 1) 

dribbling dalam permainan sepakbola didefinisikan sebagai penguasaan bola 

dengan kaki saat bergerak dilapangan permainan. Dribbling adalah ketrampilan 

dasar dalam sepakbola karena semua pemain harus mampu menguasai bola saat 

sedang bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan kepada teman atau 

tembakan. 

Menendang bola adalah suatu usaha untuk memindahkan bola dari suatu 

tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki (A. 

Sarumpaet dkk, 1992 : 18). Dalam sepakbola, menendang merupakan teknik yang 

paling banyak digunakan. Seseorang pemain yang tidak menguasai teknik 

menendang dengan baik, pemain tersebut tidak akan menjadi pemain yang baik, 

dan kesebelasan yang baik adalah suatu kesebelasan yang semua pemainnya 

menguasai teknik menendang bola dengan baik (Sukatamsi, 2001:2.44) 

Berdasarkan kegunaan atau fungsi, tendangan ada beberapa macam, antara lain : 

(a) untuk memberi umpan pada teman, (b) untuk menembakkan bola ke arah 
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gawang lawan, untuk membuat gol kemenangan, (c) untuk membersihkan atau 

menyapu bola kedaerah pertahanan langsung kedepan, biasa dilakukan pemain 

belakang, (d) untuk melakukan  bermacam-macam tendangan, salah satunya 

adalah tendangan ke arah gawang. 

Antusiasisme masyarakat terhadap sepakbola ditunjukkan dengan salah 

satunya berdirinya sekolah-sekolah sepakbola yang kemudian lebih dikenal 

dengan nama Lembaga Pendidikan Sepakbola atau LPSB.  Salah satunya adalah 

LPSB Bhaladika. Siswa LPSB Bhaladika terdiri atas beberapa kelompok umur 

mulai dari kelahiran tahun 1992, tahun 1993,  tahun 1994, tahun 1995, tahun 

1996, tahun 1997, tahun 1998, tahun 1999, dan tahun 2000. Jumlah keseluruhan 

siswa adalah 60 siswa. 

Latihan dilakukan seminggu tiga kali pada hari Selasa, Kamis masing-

masing mulai  pukul 13.30 sampai pukul 16.00 WIB. Hari yang lain adalah hari 

minggu mulai pukul 07.00 – selesai. Karena usianya yang baru LPSB Bhaladika 

belum mencapai hasil yang cukup berarti, tetapi ketatnya dan teraturnya jadwal 

latihan diharapkan LPSB Bhaladika menampakkan perkembangan yang baik. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

psikologi, sekarang ini kemampuan otak untuk berfikir kini dapat di ukur dengan 

menggunakan serangkaian tes atau sering disebut IQ ( Intelligence Qoutient ). Tes 

ini telah memperoleh kesepakatan dari para ahli, dan sekarang ini telah banyak 

digunakan dalam dunia pendidikan. Tes uji mengukur baik kemampuan verbal 

maupun non verbal, termasuk ingatan, perbendaharaan kata, wawasan, pemecahan 
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masalah, abstraksi logika, persepsi, pengolahan informasi, dan ketrampilan 

motorik visual. 

Dewasa ini masih banyak pandangan awam yang menyebutkan bahwa 

faktor utama dalam ketrampilan sepakbola adalah kemampuan otot. Semakin 

banyak siswa aktif bergerak maka siswa akan memperoleh hasil belajar dengan 

baik. Tidak jarang pula orang tua siswa yang menyebutkan bahwa dalam 

ketrampilan sepakbola yang paling penting adalah siswa dapat berlatih dan 

bermain. 

Memang benar apabila pada umumnya orang berpendapat bahwa dalam 

ketrampilan sepakbola faktor fisik sangat mendukung. Tetapi tetapi untuk dapat 

memperoleh hasil berlatih yang baik diperlukan faktor lain yang tidak kalah 

penting antara lain kemampuan berfikir dan motivasi. Dalam ketrampilan 

sepakbola perkembangan fisik harus simultan dengan perkembangan non fisik 

seperti perkembangan intelektual dan sosial. Salah satu perkembangan non fisik 

yang dimaksud adalah Intelligence Qoutient. Oleh sebab itu tingkat kecerdasan 

pemian akan berpengaruh terhadap ketrampilan sepakbola, meskipun dalam 

proses pengajarannya banyak menggunakan aktifitas jasmani. 

Memperhatikan kajian diatas, maka peneliti mengambil judul dalam 

penelitian ini yaitu, “Hubungan Tingkat IQ ( Intelligence Qoutient) dengan 

Keterampilan Bermain Sepakbola Pada LPSB BHALADIKA Usia 12 – 15 Tahun 

Kota Semarang Tahun 2009 ”.  

Pertimbangan lain yang melatar belakangi pemilihan judul dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
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1.1.1 Bahwa keterampilan bermain sepakbola mempunyai peran yang sangat 

besar dalam bermain sepakbola.  

1.1.2 Salah satu ciri orang yang cerdas adalah lebih cepat mengambil keputusan, 

dan hal itu diperlukan dalam olahraga sepakbola. 

1.1.3 Unsur-unsur intelegensia diperlukan dalam permainan sepakbola, dalam 

kaitannya dengan penguasaan teknik dasar sepakbola.  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui tingkat kecerdasan 

(Intelligence Quotient) terhadap kemampuan menggiring bola pada LPSB 

Bhaladika kota Semarang, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini 

adalah : “Apakah ada hubungan tingkat IQ (Intelligence Quotient) dengan 

Keterampuilan Bermain Sepakbola Siswa SLPB Bhaladika Usia 12-15 Tahun 

Kota Semarang Tahun 2009?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pada umumnya untuk menentukan, mengembangkan, 

dan mengkaji, kebenaran suatu ilmu pengetahuan (Sutrisno Hadi, 1990 : 271). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat IQ 

(Intelligence Quotient) dengan Keterampilan Bermain Sepakbola Siswa SLPB 

Bhaladika Usia 12-15 Tahun Kota Semarang Tahun 2009”. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai 

istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi dan memperoleh gambaran 
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yang jelas tentang tujuan penelitian, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Hubungan 

Menuruut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2001 : 595) 

hubungan adalah keadaan timbal balik atau adanya sebab akibat atau saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Hubungan Antara IQ (Intelligence 

Quotient) terhadap keterampilan bermain sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Kota 

Semarang Tahun 2009”.  

1.4.2 Kecerdasan (Intelligence Quotient) 

Menurut Soeparwoto (2005 : 90) secara umum kecerdasan atau 

Intelligence Quotient diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan skema 

berfikir dan abstraksi, termasuk didalamnya kemampuan untuk melakukan 

berbagai fungsi mental yang meliputi : penalaran, pemahaman, mengingat, dan 

mengaplikasikan, dapat berfikir cepat, logis dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap situasi yang baru. 

1.4.3  Keterampilan  Bermain Sepakbola  

Keterampilan, menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depiknas,2001: 

1326) artinya kecakapan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Bermain 

Sepakbola adalah cara melakukan atau melaksanakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam sepakbola secara efisien dan efektif. Dalam permainan 

sepakbola keterampulan bermain sepakbola dapat diartikan sebagai cara 

memainkan bola dengan efisien sesuai dengan peraturan-peraturan permainan 

yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Keterampilan Bermian 
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Sepakbola yang baik selalu berdasarkan pada teori dan hukum-hukum teknik 

tersebut, seperti : biomekanik, anatomi, fisiologi, kinesiologi, dan ilmu-ilmu 

penunjang lainnya, serta berdasarkan pula peraturan yang berlaku. Yang dimaksud 

keterampilan bermain sepakbola adalah kemampuan seorang pemain sepakbola 

melakukan teknik dasar sepakbola yang terdiri atas memainkan bola dengan 

kepala ( heading), menyepak dan menghentikan bola ( passing and stopping), 

menggiring bola  ( dribbling) dan menembakkan bola ke sasaran ( shooting). 

Keempat teknik ini dimasukkan dalam tes keterampilan sepabola. 

1.4.4 Siswa LPSB Bhaladika Usia 12-15 Tahun Kota Semarang Tahun 2009 

Yang dimaksud Siswa LPSB Baladika Usia 12-15 Tahun Kota Semarang 

Tahun 2009 adalah seluruh pemain yang usianya 12-15 Tahun tergabung dalam 

LPSB Bhaladika yang aktif  berlatih secara rutin. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah : 

1.5.1 Bagi pemain, pelatih, dan peminat sepakbola, diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang hubungan antara tingkat kecerdasan 

dengan kemampuan bermain sepakbola. Oleh sebab itu tingkat kecerdasan 

perlu mendapat perhatian.  

1.5.2 Dapat memberikan informasi positif bagi para pelatih sepakbola dalam 

melatih, memilih dan mengembangkan pola latihan yang tepat, sesuai 

dengan teknik dasar sepakbola, agar latihan dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. serta diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada 
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ilmu pengetahuan dan teori kepelatihan cabang olahraga sepak bola, 

khususnya pada peningkatan teknik dasar sepakbola.  

1.5.3 Memberikan pengetahuan dan masukan bagi pelatih dan para pemain 

sepakbola bahwa ada hubungan antara tingkat kecerdasan dengan prestasi, 

maka sebaiknya tingkat kecerdasan dijadikan acuan pokok dalam memilih 

pemain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori        

2.1.1 Teknik Dasar Sepakbola 

Menurut Sukatamsi (2001:2.3-2.5) dalam permainan sepak bola 

mengandung unsur gerak kompleks, diantaranya : berlari, menendang, 

melompat, zig-zag, melempar, menyundul dan masih banyak lagi. Pemain 

sepakbola agar dapar bermain sepak bola dengan baik, pemain diwajibkan untuk 

menguasai teknik-teknik dalam sepak bola, selain ditunjang dengan kondisi fisik 

fisik dan kesiapan mental. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai pemain pemula 

dalam berlatih sepakbola, yaitu : 1) Teknik tanpa bola, meliputi : lari cepat dan 

mengubah arah, melompat dan meloncat, gerak tipu tanpa bola yaitu gerak tipu 

dengan badan, gerak-gerak khusus untuk penjaga gawang. 2) Teknik dengan 

bola, meliputi : Mengenal bola, menendang bola, menerima bola, dibagi dua 

yaitu menghentikan bola dan mengontrol bola, menggiring bola menyundul 

bola, melempar bola, gerak tipu dengan bola, merampas atau merebut bola, 

teknik-teknik khusus penjaga gawang. 

Dalam tes kemampuan teknik dasar sepakbola ada empat jenis tes yang 

diberlakukan bagi para pemain sepakbola. Tes tersebut meliputi  memainkan 

bola dengan kepala ( heading), menyepak dan menghentikan bola ( passing and 

stopping), menggiring bola ( dribbling) dan menembakkan bola ke sasaran 

(shooting) ( Depdikbud, 1981: 1- 10) 
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2.1.1.1 Memainkan bola dengan kepala 

Pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala atau lebih dikenal 

dengan istilah menyundul bola adalah memainkan bola dengan kepala dan 

merupakan salah satu dari keterampilan bermain sepakbola yang tujuannya 

sama dengan menendang bola seperti, untuk memasukkan bola ke gawang 

lawan, untuk memberikan umpan kepada teman, untuk membuang bola atau 

menjauhkan bola dari daerah pertahanan. 

Teknik menyundul bola yang sangat menentukan adalah mengenai 

perkenaan kepala dengan bola. Bagian perkenaan kepala dengan bola adalah 

bagian permukaan kepala  yang paling lebar yaitu pada kening bagian depan. 

Tujuan perkenaan pada kening bagian depan adalah agar bola dapat diarahkan 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Menyundul bola kebanyakan dilakukan dengan melompat dengan 

menggunakan dua kaki tumpu. Pada saat melompat tubuh bagian atas 

dibengkokkan ke belakang. Hasil sundulan bola tergantung dari : 1) Arah 

datangnya bola, 2) Perkenaan kening dengan bola, 3) Bagian perkenaan kening 

dengan bola, 4) Tenaga yang digunakan dalam menyundul bola  (Sarumpaet,  

dkk 1992 : 23). 

 

2.1.1.2 Menyepak dan Menghentikan bola 

1. Menyepak bola 

Suatu usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan kaki (A. Sarumpaet, dkk, 1992 : 20). Sesuai dengan 

hakikat permainan sepakbola, pemain lebih banyak memainkan bola dengan 
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kaki dengan menendang, sedangkan tujuan dan fungsi dari menendang bola 

bermacam-macam dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Salah satunya adalah 

tendangan. Untuk menghasilkan tendangan yang baik diperlukan kemampuan 

pemain melakukan tendangan dengan kecepatan tinggi. Menendang bola 

merupakan karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan. Pemain 

yang memiliki teknik menendang yang paling baik akan bermain dengan efisien. 

Tujuan menendang bola antara lain : 1) Untuk memberikan bola kepada teman 

atau mengumpan  (passing), 2) Usaha untuk memasukkan bola ke gawang 

lawan, 3) Untuk menghidupkan bola kembali setelah terjadi suatu pelanggaran 

seperti, tendangan bebas, tendangan gawang, tendangan penjuru, tendangan 

hukuman dan lain-lain. 4) Untuk melakukan pembersihan dengan jalan menyapu 

bola yang berbahaya di daerah sendiri (pertahanan). 

Kesebelasan sepakbola yang baik dan tangguh adalah suatu 

kesebelasan sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar 

menendang dengan baik, dengan cepat, cermat dan tepat sasasaran, sasaran pada 

teman maupun sasaran dalam membuat gol ke mulut gawang lawan. Cara 

menendang bola tanpa awalan adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

Gambar : 1.  
Posisi kaki tumpu 

 (Sukatamsi, 2001 :3.19). 
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a. Letak kaki tumpu : 1) Kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jarak ± 

10 cm sampai 15 cm dari bola. 2) Arah kaki tumpu sejajar dengan arah sasaran 

atau ujung jari menuju ke arah sasaran. 3) Lutut kaki tumpu sehingga lutut 

berada tegak lurus di atas ujung jari. 

b. Kaki yang menendang  : 1) Kaki yang menendang diangkat ke belakang 

dengan posisi kaki melintang tegak lurus arah sasaran atau kaki yang 

menendang tegak lurus kaki tumpu. 2)  Kaki yang menendang diayunkan ke 

arah depan sehingga kaki bagian dalam tepat mengenai bagian tengah-tengah 

belakang bola.                           3)  Setelah kaki yang menendang mengenai 

bola segera diletakkan di tanah, dilanjutkan dengan gerekan lanjutan bergerak 

ke arah depan tiga atau empat langkah. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar : 2  

 Kaki Yang Menendang Bola 
 (Sukatamsi, 2001: 3.20). 

 
c. Sikap Badan : 1) Karena kaki tumpu diletakkan disamping bola, maka posisi 

badan berada di atas bola. 2) Pada waktu menendang bola, badan sedikit 

condong ke depan, kedua lengan terbuka ke samping badan untuk menjaga 

keseimbangan badan. 
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d. Pandangan Mata.  Pada waktu menendang bola mata melihat pada bola ke 

arah sasaran. 1) Permulaan, pandangan mata tertuju pada bola, kemudian ke 

arah sasaran, yang dimaksud sasaran dapat teman yang akan diberi operan 

atau sasaran pada dinding (tembok), baru meletakkan kaki tumpu. 2) Pada 

waktu menendang bola, mata maleihat pada bagian bola yang ditendang, 

setelah menendang pandangan mata ke arah jalannya bola. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3 
 Sikap Badan Menendang Bola  

(Sukatamsi, 2001: 3.20) 
 

e.  Bagian bola yang ditendang. 1) Bagian kaki yang menendang tepat mengenai 

tengah-tengah belakang bola, maka akan bergulir datar dipermukaan tanah.                      

2) Bagian kaki yang menendang tepat mengenai bagian bawah tengah-tengah 

belakang bola, maka bola akan naik melambung rendah atau melambanung 

tinggi  
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Gambar : 4 
 Bagian Bola Yang Ditendang  

(Sukatamsi, 2001: 3. 21). 
 

Jadi pada saat kita akan melakukan tendangan letak kaki tumpu harus 

benar-benar  diperhatikan karena kaki tumpu sangat mempengaruhi hasil 

tendangan bola.  

2. Menghentikan bola 

Menghentikan bola atau menahan bola (stopping) yang sering juga 

disebut mengontrol bola (Controlling), merupakan usaha menghentikan atau 

mengambil bola untuk selanjutnya dikuasai sepenuhnya. Dengan demikian bola 

akan dapat dimainkan  selanjutnya baik dalam usaha menyusun serangan begitu 

juga dalam membangun serangan balik. Jadi tindakan menahan bola (stopping) 

dalam perkembangan persepakbolaan modern bukan berarti menghentikan bola, 

melainkan pemain berusaha mengurangi kecepatan dari bola dengan 

menggunakan bagian-bagian tubuh yang dibenarkan oleh peraturan permainan. 

Mengontrol bola berarti bola yang sudah ditahan dapat dikuasi sepenuhnya 

hinga  tidak mungkin dirampas oleh lawan.  
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Beberapa prinsip yang perlu diketahui dalam menahan bola : 1) Bola 

harus didatangi atau menjemput bola, 2) Diambil dengan bagian tubuh yang 

dilemaskan, 3) Menguasai situasi, dimana lawan berada, 4) Setelah sentuhan 

pertama bola harus dikuasi sepenuhnya. 

Kurang kemampuan dalam mengontrol bola merupakan hambatan 

dalam membuat taktik atau untuk mengolah bola secara sempurna, karena ini 

merupakan dasar untuk melanjutkan permainan seterusnya. 

2.1.1.3 Teknik menggiring bola 

Sepakbola modern dilakukan dengan ketrampilan lari dan operan bola 

dilakukan dengan gerkan-gerakan yang sederhana, dengan kecepatan dan 

ketepatan. Menggiring bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. 

Menggiring bola hanya dilakukan pada saat menguntungkan saja, yaitu bebas 

dari lawan. 

 

Gambar :5 
Menggiring bola dengan kura-kura bagian dalam 

(Sukatamsi, 2001: 3.4) 
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Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau 

pelan-pelan (Sucipto, dkk, 1992: 28) oleh karena itu bagian kaki yang 

digunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki yang digunakan 

untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati 

jarak sasaran, melewati lawan dan menghambat permainan. 

Prinsip teknik menggiring bola meliputi : 1) Bola di dalam penguasaan 

pemain, bola selalu dekat dengan kaki, badan pemain terletak antara bola dan 

lawan supaya tidak mudah direbut lawan, bola selalu terkontrol, 2) Di depan 

pemain terdapat daerah kosong, bebas dari lawan, 3) Bola digiring dengan kaki 

kanan atau kiri, tiap langkah kaki kanan atau kiri mendorong bola kedepan, jadi 

bola didorong bukan ditendang, irama sentuhan kaki pada bola tidak mengubah 

irama langkah kaki, 4) Pada waktu menggiring bola pandangan mata tidak boleh 

selalu pada bola saja, akan tetapi harus pula memperhatikan atau mengamati 

situasi sekitar dan lapangan atau posisi lawan maupun posisi kawan, 5) Badan 

agak condong ke depan, gerakan tangan bebas seperti pada waktu lari biasa 

(Sukatamsi, 1998 : 3.3).  
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Gambar : 6 
Menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh 

(Sukatamsi, 1998 : 3.5) 
 

Kegunaan teknik menggiring bola antara lain : 1) Untuk melewati lawan,    

2) Untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan 

tepat, 3) Untuk menahan boloa tetap dalam penguasaan, menyelamatkan bola 

apabila tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk dengan segera 

memberikan operan kepada teman (Sukatamsi, 2001: 3.3). Macam-macam cara 

menggirirng bola :   

2.1.2 Menggiring bola dengan kura-kura bagian dalam : 1) Posisi kaki 

menggiring bola sama dengan posisi kaki dalam menendang bola dengan kura-

kura kaki bagian dalam, 2) Kaki yang digunakan untuk menggiring bola tidak 

diayunkan seperti teknik menendang bola, akan tetapi setiap langkah secara 

teratur menyentuh atau mendorong bola bergulir kedepan dan bola harus selalu 

dekat dengan kaki. Dengan demikian bola mudah dikuasai dan tidak mudah 

direbut lawan, 3) Pada saat menggiring bola lutut kedua kaki harus selalu sedikit 

ditekuk, dan pada waktu kaki menyentuh bola pandangan pada bola, kemudian 
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melihat situasi dilapangan, melihat posisi lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 

2001 : 3.4).  

a. Menggiring bola dengan kura-kura kaki penuh : 1) Posisi kaki menggiring 

bola sama dengan posisi kaki dalam menendang bola dengan kura-kura kaki 

penuh,    2) Setiap langkah secara teratur dengan kura-kura kaki penuh kaki 

kanan atau kaki kiri mendorong bola bergulir ke depan, dan harus selalu dekat 

dengan kaki, 3) Pada saaat menggiring bola kedua lutut selalu sedikit ditekuk, 

waktu kaki menyentuh bola pandangan bola juga melihat situasi lapangan, 

posisi lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 2001: 3.5).   Dengan menggiring 

bola dengan kura-kura kaki penuh ini, pemain dapat membawa bola dengan 

cepat. Dan teknik ini hanya digunakan apabila di depan pemain terdapat 

daerah yang bebas dari lawan cukup luas, sehingga jarak untuk menggiring 

bola cukup jauh. 

b. Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar : 1) Posisi kaki 

menggiring sama dengan posisi kaki dalam menendang bola dengan kura-kura 

kaki bagian luar, 2) Setiap langkah secara teratur dengan kura-kura kaki 

bagian luar kaki kanan atau kiri mendorong bola bergulir kedepan, dan bola 

harus selalu dekat dengan kaki, sesuai dengan irama lari, 3) Pada saat 

menggiring bola kedua lutut selalu sedikit ditekuk, waktu kaki menyentuh 

bola pandangan pada bola dan selanjutnya melihat situasi lapangan, posisi 

lawan dan posisi teman (Sukatamsi, 2001: 3.6). 
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Gambar : 7 
Menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar 

(Sukatamsi, 1998 : 3.6) 
 

 

2.1.1.4 Menembakkan bola ke sasaran 

  Tendangan  atau menembakkan bola ke sasaran, atau menembakkan 

bola  ke gawang  adalah   tendangan   yang   dilakukan   dari   sebuah titik 

tendangan.  

.  

Gambar : 8 
Kedudukan kaki pada awalan menendang bola 

( Sukatamsi, 2001:  3.53 ) 
 

Tendangan ke gawang bisa dilakukan dengan tendangan lurus, 

melengkung, atau diplintir, dengan teknik tendangan mendatar atau sedikit 
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melambung,  tendangan yang keras atau yang lemah, yang  penting adalah bola 

masuk ke gawang. Untuk itu dibutuhkan ketepatan tendangan, dan itu bisa 

dilakukan disamping teknik menedang dan kondisi otot sebagai pendukung 

gerakan tendangan, juga diperlukan kejelian penendang untuk menetukan 

kemana bola akandiarahkan. Untuk itu pada pemain dibutuhkan tingat 

kecerdasan yang tinggi 

 

Gambar : 9 
Kedudukan Kaki pada tendangan pinalti 

( Sukatamsi, 2001  : 3. 53 ) 
 

2.1.2 Intelligence Quotient 

Agar  dapat  berprestasi,  seorang  atlet  perlu  memperhatikan  salah   

satu aspek psikologis yang penting hubungannya dengan prestasi ialah 

kecerdasan. Kecerdasan menurut George D.Stoddard yang dikutip M. Dimyati 

Mahmud (1989 : 23) adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

yang ditandai dengan: a) Kesukaran, b) Kerumitan (complexity), c) 

Kemujaradan (abstractness), d) Kehematan, e) Kesesuaian dengan tujuan, f) 

Nilai sosial, dan g) Keaslian, serta kemampuan untuk mempertahankan 

kegiatan-kegiatan semacam itu dalam kondisi-kondisi yang menuntut pemusatan 



26 

 

tenaga dan perlawanan terhadap pengaruh emosi yang kuat. Tetapi berdasarkan 

pada kegunaannya menurut Ahmadi Abu ( 2003 : 92) bahwa kecerdasan dibagi 

menjadi dua, yaitu :  1) Kecerdasan Teoritis : ialah kecerdasan untuk 

memecahkan soal-soal yang bersifat teori, misalnya bekerja di laboratorium, dan  

2) Kecerdasan Praktis,  ialah kecerdasan untuk mengambil tindakan atau untuk 

berbuat. Menurut Azhari Akyas ( 2004 : 141) bahwa kecerdasan di dunia 

psikologi lama dikenal dengan istilah IQ (Intelligence Quoutient), bahkan IQ 

sering dimitoskan sebagai satu-satunya alat ukur atau parameter untuk 

menentukan tinggi rendahnya kecerdasan manusia. Sementara istilah intelegensi 

adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual manusia. 

Intelegensi merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada urutan yang lebih 

tinggi, dan secara umum intelegensi sering disebut dengan kecerdasan, sehingga 

orang yang memiliki intelegensi yang tinggi sering disebut sebagai orang cerdas 

atau jenius (Suharnan, 2005 : 345). 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa intelegensi adalah kemampuan, 

yang meliputi : 1) kemampuan mengklasifikasikan pola-pola objek, 2) 

kemampuan beradaptasi (kemampuan belajar ), 3) kemampuan menalar secara 

deduktif, kemampuan menalar secara induktif (menggeneralisasi), 4) 

kemampuan mengembangkan dan menggunakan konsep, serta 5) kemampuan 

memahami. 

Kecerdasan Intelegensi sering juga disebut sebagai Intelligence Quotient. 

Kata inteligensi berasal dari kata latin ialah “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (to organize, to relate, to bind 
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together) (Azhari Akyas, 2004 : 142). Menurut beberapa ahli psikologi, yang 

dikutip oleh Azhari Akyas, (2004 : 142), intelegensi mempunyai beberapa arti. 

William Stern berpandangan bahwa intelegensi adalah kesanggupan jiwa untuk 

menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam situasi yang baru. David 

Weschler menyatakan bahwa intelegensi adalah kemampuan individu untuk 

berpikir dan bertindak secara terarah untuk beradaptasi dan menguasai 

lingkungan secara efektif. Dengan kata lain, intelegensi adalah kemampuan 

mental individu yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri di dalam 

lingkungan yang baru, serta dapat memecahkan problem-problem yang dihadapi 

dengan cepat dan tepat. 

Secara umum kecerdasan atau intelegensi diartikan sebagai kemampuan 

untuk menggunakan skema berfikir dan abstraksi, termasuk didalamnya 

kemampuan untuk melakukan berbagai fungsi mental yang meliputi : penalaran, 

pemahaman, mengingat dan mengaplikasikan, dapat berfikir cepat, logis dan 

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

Dr. John Elliot, seorang profesor pendidikan pada jurusan 

pengembangan (kecerdasan) manusia dari Maryland University menyebutkan 

ada tujuh macam kecerdasan yaitu : 1) Kecerdasan Fisikal : Kecerdasan ini 

tampil dalam bentuk kinerja (performance) fisik manusia, seperti pada diri atlet 

umpamanya. Mereka yang unggul dalam kecerdasan fisikal ini mampu 

mendayagunakan fisik mereka pada taraf yang mengherankan pada orang-orang 

biasa. Olahragawan, pelukis, pengukir, penulis indah, pemain sirkus, dan penari 

adalah kelompok-kelompok manusia yang cerdas fisiknya. 2) Kecerdasan 
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Ruang-Waktu : Kecerdasan ini membuat seseorang selalu sadar akan posisi 

relatifnya dalam koordinat ruang-waktu. adalah orang-orang yang memiliki 

kecerdasan ruang yang tinggi. Demikian juga arsitek, insinyur, ahli geometri, 

fisikawan dan sejarawan. 3) Kecerdasan Penalaran : Iinilah kecerdasan yang 

secara umum dikenal luas sebagai kecerdasan. Kecerdasan macam ini juga 

termasuk kemampuan berpikir logis dan matematis. 4) Kecerdasan Verbal : 

Kemampuan berbicara atau memiliki vocabulary yang mengherankan pastilah 

cerdas secara verbal. Orang-orang ini mampu mengekspresikan diri, pikiran, dan 

perasaannya lewat rangkaian kata-kata. 4) Kecerdasan Sosial : Orang yang 

cerdas secara sosial seolah-olah mampu membaca orang dengan akurat. Dapat 

dengan mudah menyesuaikan diri, mengambil hati, mempengaruhi, dan 

termasuk memimpin orang lain. 5) Kecerdasan Musikal : Kecerdasan ini 

membuat seseorang mampu memahami, menghayati, dan mengekspresikan 

nada, irama, dan suara dalam bentuk musikal yang estetik. Musikus dalam 

segala bentuknya, termasuk seniman pada umumnya, tentulah termasuk kaum 

cerdas musical. 6) Kecerdasan Etis-Spiritual : Orang cerdas di bidang ini 

mampu mengerti hal ikhwal spiritual. Tidak saja dalam pengertian bahwa ia 

memahami dunia spiritual, tapi lebih pada kemampuannya menampilkan sikap 

dan praktik hidup yang harmonis dengan nilai-nilai fundamental yang secara 

tajam diketahuinya  ( Nuniek. 2007). 

IQ dikelompokkan atas beberapa tingkatan. Seperti tersaji pada tabel 

berikut : 

Distribusi Normal Tingkat Kecerdasan 
(Azhari Akyas, 2004 : 142). 
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IQ Deskripsi 

0 – 19 Idiot 
20 – 49 Imbecile 
50 – 69 Moron 
70 – 79 Inferior 
80 – 89 Bodoh 
90 – 109 Rata-rata 

110 – 119 Pandai 
120 – 129 Superior 
130 – 139 Superior Sekali 
140 – 179 Gifted 

 

Kecerdasan seseorang pada dasarnya tidak ditentukan oleh jumlah sel 

otak, melainkan jumlah koneksi antar sel otak. Kecerdasan seseorang adalah 

tidak tetap, karena kecerdasan itu ditentukan oleh jumlah koneksi antar sel otak. 

Semakin banyak jumlah koneksi antar sel otak, maka orang itu semakin cerdas. 

Untuk menambah jumlah koneksi antar sel otak diperlukan rangsangan secara 

terus menerus agar selalu berpikir. Dengan demikian yang mampu dalam 

aktivitas belajar akan selalu terjadi koneksi antar sel otak. Apabila belajar itu 

berulang-ulang, maka koneksi antar sel otak akan semkin kuat yang pada 

akhirnya menimbulkan memori jangka panjang. Catharina Tri Anni (2006:116) 

mengutip dari Roger Sperry menyatakan bahwa otak manusia terbagi dalam dua 

hemisphere yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berkaitan dengan 

aktivitas kreatif yang menggunakan sajak, irama, musik, kesan visual, warna, 

dan gambar. Penelitian lain menyatakan bahwa otak kanan memiliki 

kemampuan untuk berfikir konseptual, yakni gagasan yang tidak dapat 

dirasakan, seperti cinta, keindahan dan loyalitas otak kiri mengkhususkan pada 

aspek-aspek belajar akademis, seperti bahasa, dan matematika, berpikir logis, 
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runtut dan analitik. Orang yang sering menggunakan otak kiri cenderung 

setahap dalam membangun informasi, dan orang ini disebut pembelajr linier. 

Sebaliknya, orang yang suka menggunakan otak kanan cenderung memandang 

sesuatu secara global. Dalam aktivitas belajar, pada dasarnya kedua sisi otak itu 

tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan terlibat secara aktif. Apabila syair lagu 

dikombinasikan dengan musik, dan kata-kata dikombinasikan dengan emosi, 

misalnya, maka akan lebih mudah dan lebih cepat dipelajari. 

Kemampuan otak sangat mengagumkan dan setiap orang memiliki sekitar 

seratus milyar sel otak. Sel otak memiliki benang-benang kecil, setiap kali 

stimulus masuk kedalam indera manusia, sel otak menciptakan pikiran atau 

kesan yang keluar dari sel otak dan menyusuri salah satu benang yang mirip 

cabang. Kemudian kesan itu menyeberang ke sel otak lain melelui cabangnya. 

Proses ini berlanjut dengan melibatkan ribuan dan bahkan jutaan sel otak yang 

terhubung secara berurutan. Reaksi berantai yang terjadi dalam sepersekian 

detik ini dihantarkan oleh aktifitas listrik. Setiap kali terjadi reaksi berantai, 

maka terbentuk koneksi baru diantara sel-sel otak. Sebagian koneksi ini menjadi 

permanen jika terjadi berulang-ulang. 

 

 

 

2.1.3 Kerangka Berpikir : Hubungan IQ (Intelligence Quotient), dengan 

Keterampilan bermain sepakbola  
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Keterampilan bermain sepakbola terdiri atas empat teknik ialah teknik 

memainkan bola dengan kepala (heading), teknik menyepak dan menahan bola 

(passing and controling), teknik mengiring bola (dribbling), dan teknik 

menembak ke sarasan (shooting)( Depdikbud, 1981) 

Tehnik heading adalah teknik yang seharusnya dikuasai oleh semua pemain 

sepakbola. Tetapi kenyataan di lapangan hanya pemain-pemain tertentu yang 

dapat menguasai teknik ini dengan baik. Walau dalam permainan sepakbola 

terdapat pembagian posisi setiap pemain, dan dalam posisi tersebut seakan-akan 

teknik menyundul bola adalah tugas pemain depan, tetapi pada kenyataannya 

bukan hanya pemain depan yang menggunakan teknik tersebut, tetapi juga pemain 

tengah belakang bahkan penjaga gawang sekalipun. Teknik heading bukan hanya 

teknik untuk memasukan bola kegawang, tetapi juga teknik untuk mengoper bola 

kepada lawan, bahkan tekmik untuk menghalau serangan lawan oleh pemain 

belakang. Maka siapapun pemain dan apapun kedudukannya, dituntut bisa 

melakukan teknik heading dengan baik. Seperti halnya pada teknik yang lain, 

dalam waktu yang sangat singkat pemain harus bisa memutuskan kemana bola 

akan diarahkan agar bisa sampai ke sasaran sesuai dengan tujuan menyudul bola. 

Untuk itu kepada pemain yang bersangkutan dibutuhkan tingkat kecerdasan atau 

intelegensi yang tinggi.  

Teknik lain yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepakbola adalah 

teknik menendang dan menghentikan bola atau dalam istilah sepakbola sering 

disebut passing and stopping.  
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Sesuai dengan hakikat permainan sepakbola, pemain lebih banyak memainkan 

bola dengan kaki dengan menendang, sedangkan tujuan dan fungsi dari menendang 

bola bermacam-macam dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk menghasilkan 

tendangan yang baik diperlukan kemampuan pemain melakukan tendangan dengan 

kecepatan tinggi. Menendang bola merupakan karakteristik permainan sepakbola yang 

paling dominan. Untuk itu diperlukasn tingkat kecerdasan yang tinggi agar bisa 

melakukan teknik passing and stopping dengan baik  

    Menggiring bola (dribbling) adalah satu teknik yang harus dikuasai 

seorang pemain sepakbola,  sebab dalam suatu permainan sepakbola hampir 

semua pemain dilibatkan kepada menggiring bola. Dalam permainan sepakbola 

memang terdapat pembagian posisi setiap pemain, dan dalam posisi tersebut 

seakan-akan ada pemain yang tidak membutuhkan teknik menggiring bola 

misalnya posisi striker, tetapi pada kenyataannya bukan hanya pemain tengah dan 

belakang yang bisa menggiring bola, tetapi siapapun pemain dan apapun 

kedudukannya, dituntut bisa menggiring bola. 

Menggiring bola dilakukan dengan macam-macam cara seperti menggiring 

bola dengan kura-kura bagian dalam, dan menggiring bola dengan kura-kura kaki 

penuh, menggiring bola dengan kura-kura kaki bagian luar. Dalam waktu yang 

sangat singkat pemain harus bisa memutuskan bagaimana dan dengan cara apa 

bola harus digiring agar aman dari hambatan lawan. Untuk itu kepada pemain 

yang bersangkutan dibutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Dengan demikian 

bisa diprediksikan bahwa antara tingkat kecerdasan dan kemampuan melakukan 

tendanagan ke gawang ada hubungan yang signifikan atau signifikansi yang tinggi 
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Dalam suatu permainan sepakbola hampir semua pemain dilibatkan kepada 

tendangan kearah gawang. Walau dalam permainan sepakbola terdapat pembagian 

posisi setiap pemain, dan dalam posisi tersebut seakan-akan tendangan kearah 

gawang adalah tugas pemain depan, tetapi pada kenyataannya bukan hanya 

pemain depan yang bisa dan boleh memasukkan bola ke gawang. Siapapun 

pemain dan apapun kedudukannya, dituntut bisa memasukkan bola ke gawang. 

Memasukkan bola ke gawang dilakukan dengan tendangan bola ke gawang. 

Tetapi pada praktek pelaksanannya bola yang ditendang tidak harus bola diam 

atau bola hasil hadiah karena lawannya melakukan pelanggaran. Bahkan bola 

masuk ke gawang lebih banyak dihasilkan saat bola masih dalam permainan. Oleh 

sebab itu tendanagna bola kearah gawang harus dilakukan dengan waktu yang 

sangat singkat dan dibutuhkan ketepatan arah tendangan agar tidak bisa ditepis 

atau ditangkap penjaga gawang lawan.  Dalam waktu yang sangat singkat pemain 

harus bisa memutuskan kemana bola akan diarahkan agar bisa masuk gawang 

tanpa terhalang oleh penajaga gawang atau pemain lain. Untuk itu kepada pemain 

yang bersangkutan dibutuhkan tingkat kecerdasan atau intelegensi yang tinggi.  

Intelegensi sebagai kemampuan memperoleh dan menggali kemampuan, 

menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep konkret dan abstrak, 

dan menghubungkan di antara objek-objek dan gagasan-gagasan, menggunakan 

pengetahuan dan cara-cara yang lebih berguna (in a meaningful way) atau efektif.  

Dijelaskan lebih lanjut bahwa intelegensi adalah kemampuan, jika dianggap 

bahwa intelegensi adalah sebagai kemampuan, maka kemampuan ini memiliki 

berbagai kemampuan yang meliputi: 1) kemampuan mengklarifika-sikan pola-pola 
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objek, 2) kemampuan beradaptasi (kemampuan belajar), 3) kemapuan menalar secara 

deduktif, kemampuan menalar secara induktif (menggeneralisasi), 4) kemampau 

mengembangkan dan menggunakan konsep, 5) kemampuan memahami. 

Dengan mempunyai kecerdasan atau IQ yang baik maka seorang pemain 

sepakbola akan lebih cepat mengklarifikasikan pola-pola arah bola yang lebih 

efektif. Disamping itu pemain sepakbola yang mempunyai tingkat kecerdasan 

yang baik akan lebih cepat beradaptasi terhadap pola latihan teknik dasar yang 

telah diterapkan sehingga akan menghasilkan pola permainan yang efektif dan 

efisien, dan hasil keterampilan bermain sepakbola bisa lebih terkontrol. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa antara kecerdasan dengan keterampilan 

bemrain sepakbola terdapat hubungan yang signifikan.        

 

2.2 Hipotesis  

      Hipotesis   adalah   suatu   pernyataan   sementara   yang   masih   

lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 

2000 : 257). Berdasarkan teori diatas maka penulis menyusun hipotesis sebagai 

berikut : ”Ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan dengan 

keterampilan bermain sepakbola pada siswa LPSB Baladika usia 12-15 tahun 

kota Semarang tahun 2009”.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:136). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Adapun 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Survey Test . untuk penelitian 

lebih lanjut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002 :108). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1990 : 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 siswa LPSB Bhaladika usia 12-15 tahun kota 

Semarang tahun 2009. Siswa LPSB Bhaladika sendiri sampai saat ini tercatat 

berjumlah 60 orang. Tetapi yang usianya 12-15 tahun berjumlah 20 orang. 

Siswa tersebut karakteristik seperti : a) Umur antara 12-15 tahun, b) terdaftar 

sebagai siswa Siswa PLSB Baladhika, c) Mengikuti latihan rutin. Dengan 

demikian maka populasi yang diambil dalam penelitian ini telah memenuhi 

syarat sebagai populasi. 
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3.2 Sampel Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini ialah siswa Siswa LPSB Bhaladika usia 12-

15 tahun Kota Semarang yang berjumlah 20 orang. Karena jumlah sampel 

tersebut terbatas maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel, sebab 

penentuan sampel apabila jumlah populasi kecil, atau kurang dari 100, maka 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 112) atau total sampling (Sutrisno Hadi : 1990 : 72).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 

2002 :9). Dalam penelitian ini terdapat dua variable ialah variable bebas dan 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan sebagai 

penyebab salah satu factor dalam penelitian. Sedangkan variabel terikat adalah 

variable yang dipengaruhi. Variabel-variabel penelitian ini adalah : 

1) Variabel Bebas (X) : Tingkat Kecerdasan (Intelligence Quotient) 

2) Variabel Terikat (Y) : Keterampilan bemain sepakbola  

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau 

Corelational Design, One Shot Case Study. Adapun desain yang dimaksud 

terlihat pada diagram berikut : 

 
1−xr  

 

 

Keterampilan Bermain 
Sepakbola  

(Y) 

Tes Tingkat Kecerdasan 
(Intellegence Quotient 

(X)) 
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3.5 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dengan tes 

dan pengukuran. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 84) mengatakan bahwa 

pada umumnya survey merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit 

atau individu dalam waktu (jangka waktu) yang bersamaan. 

Metode penelitian 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 bersamaan, sehingga data atau informasi yang diperoleh akurat dan daoat 

dipertanggung jawabkan.  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke 

Pengurus LPSB Bhaladika Kota Semarang. Setelah memperoleh izin dari 

pihak LPSB Bhaladika Kota Semarang selanjutnya peneliti mengurus surat 

ijin penelitian ke Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi dari pihak 

fakultas ke pihak LPSB Bhaladika Kota Semarang.  

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak LPSB Baladika Kota 

Semarang mengenai jumlah siswa yang diambil sebagai sample penelitian. 

3.6.1.3 Dalam memperoleh data siswa maupun tingkat kecerdasan (IQ) para 

siswa, peneliti mendatangi LPSB Bhaladika Kota Semarang. 
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3.6.1.4 Rencana pelaksanaan penelitian mulai bulan Maret tahun 2009 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

3.6.2.1 Untuk pelaksanaan penelitian, peneliti mendatangi LPSB Bhaladika Kota 

Semarang, untuk mengumpulkan : 1) Hasil Tes IQ para siswa LPSB 

Bhaladika, 2) Data rincian keberhasilan LPSB Bhaladika dalam 

keteramplan teknik dasar sepakbola. 

3.6.2.2 Sebelum penelitian dilaksanakan, testee dikumpulkan lalu dilakukan 

pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

3.6.2.3 Pada waktu penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga 

untuk mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 

3.6.2.4 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes yaitu : 1. Tes 

Tingkat Kecerdasan (Intellegence Quotient). 2. Tes Keterampilan Bermain 

Sepakbola menggunakan ” Tes Keterampuilan Bermain Sepakbola ( 

Depdikbud, 1981), meliputi Tes memainkan bola dengan kepala 

(heading), tes menyepak dan menghentikan bola (passing and stopping), 

tes mengiring bola (dribbling), dan tes menembakkan bola ke sasaran 

(shooting). 

3.6.3 Tahap Penyelesaian Penelitian  

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan system 

Komputerisasi SPSS versi 10 (Syahri Alhusin, 2003).  

 

 



39 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

akan lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah 

diolah (Suharsimi Arikunto, 2002:136). Dalam penelitiaan ini instrument yang 

digunakan adalah :  

3.7.1 Tes Tingkat Kecerdasan atau Intellegence Quotient ( IQ) 

Dalam penelitian ini instrument menggunakan tes Intelegensi. Tes 

intelegensi yaitu suatu tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau 

perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan 

berbagai tugas kepada orang yang akan diukur intelegensinya (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 127). Adapun tes ini dilakukan bekersama dengan Biro 

Konsultasi dan Pelayanan Psikologis Holistik.  

3.7.2 Tes Keterampilan Bermain Sepakbola  

 Menggunakan Pedoman “ Tes Keterampilan Bermain Sepakbola” yang 

diperuntukkan bagi siswa SMP dan SMA. Dijelaskan dalam buku tersebut 

bahwa penyusunan tes bertujuan untuk mengukur kecakapan dan keterampilan 

seseorang dalam bermain sepakbola, dengan validitas 0,65 dan reliabilitas 0,77 ( 

Depdikbud, 1981). Tes tersebut terdiri atas beberapa instrument, yaitu : 

3.7.2.1 Tes memainkan bola dengan kepala ( heading ) 

1. Tujuan. Tes ini bertujuan unutk mengukur kecakapan dan keterampilan 

memainkan bola dengan kepala. 
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2. Alat dan perlengkapan : bola sepak, stopwatch, alat tulis dan formulir, dinding 

pantul minimal 3 meter. 

3. Pengetes : Pengambil waktu, Pengawas merangkap pencatat 

4. Pelaksanaan Tes, pengambil waktu memberi aba-aba ” Siap”, testee berdiri 

menghadap ke dinding pantul dengan bola di tangan dalam keadaan siap 

memulai tes. Pengambil waktu kemudian memberi aba-aba ” Ya”, dan testee 

segera meantulkan bola ke dinding pantul. Selanjutnya testee memantulkan 

bola pantulan kembali ke dinding pantul dengan kepala, dan ini dilakukan 

berulang-ulang selama 10 detik. Apabila bola jatuh ke tanah, testee 

mengambil kembali bola tersebut dan memainkannya kembali sampai batas 

waktu yang ditentukan. Bersamaan dengan aba-aba ”Ya” stopwatch 

dijalankan, dan tepat 10 detik, bersama dengan aba-aba ”Stop” stopwatch 

dimatikan.  

5. Pencatatan hasil, hasil yang didapat adalah berapa kali testee dapat 

memainkan bola denganm kepalanya selama 10 detik. 

 

Gambar : 10 
Tes memainkan bola dengan kepala 

( Depdikbud, 1981 : 4) 
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3.7.2.2 Tes menyepak dan menghentikan bola ( passing and stopping ) 

1. Alat Test. Alat tes yang digunakan dalam penelitian tes ketrampilan dasar 

permainan sepakbola antara lain yaitu bola (4 buah), stopwatch (2 buah), 

meteran, blangko catatan dan alat tulis, tembok yang rata permukaannya, 

papan, kapur, dan bendera (10 buah).  

 
Gambar : 11 

 Diagram Lapangan Tes Menyepak dan Menghentikan Bola  
(Depdikbud, 1981:5)  

 

 
Gambar : 12 

Diagram Lapangan Tes Menyepak dan Menghentikan Bola  
(Depdikbud, 1981:6)  
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2. Pelaksanaan : a. Pada saat bola sepak diberikan dari belakang garis batas tiga 

meter, stopwatch dihidupkan. b. Bola memantul dari dinding atau papan harus 

ditahan atau dihentikan terlebih dahulu di belakang garis sebelum disepak ke 

dinding lagi. c. Apabila bola memantul jauh dari papan maka bola tersebut 

harus diambil oleh pemain yang bersangkutan dan selanjutnya memainkan 

bola seperti semua sampai aba-aba “stop” diberikan. d. Kegiatan ini harus 

dilakukan selama 10 detik. e) Skor yang dihitung ialah jumlah sepakan dan 

menghentikan bola dari belakang garis 3 meter selama 10 detik. 

 

3.7.2.3 Tes mengiring bola ( dribbling ) 

Tes ini bertujuan untuk mengukur ketrampilan dan menggiring bola 

dengan kaki dengan cepat disertai perubahan arah.  

1. Alat dan perlengkapan : Bola Sepak 1 buah, Stopwatch 1 buah, Tonggak 

panjang atau lembing 10 buah, lapangan yang rata minimal 15x10 meter.  

2. Pengetes : 1. Pengambil waktu 1 oarang, 2. Pengawas merangkap pencatat 1 

orang. 

3. Pelaksanaan tes.Pada aba-aba “siap” testee berdiri dibelakang garis start 

dengan bola dalam penguasaan kakinya, pada aba-aba “ya”, testee mulai 

menggiring bola kearah kiri melewati rintangan pertama dan berikutnya 

menuju rintangan berikutnya sesuai dengan arah panah yang telah ditetapkan 

sampai ia melewati garis finish, bila salah arah dalam menggiring bola, ia 

harus memperbaikinya tanpa menggunakan anggota badan selain kaki di 

tempat kesalahan terjadi dan selama itu pula stop watch tetap berjalan, bola 
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digiring oleh kaki kanan dan kiri secara bergantian, atau paling tidak salah 

satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

4. Penilaian dengan menghitung waktu, ialah berapa lama waktu yang dutempuh 

testee meneylesaikan tes menggiring bola. Dicata dalam satuan detik 

 

Gambar : 13 
Diagram Lapangan Tes Menggiring Bola 

( Depdikbud, 1981:8) 
 

3.7.2.4 Tes menembakkan bola ke sasaran 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menembakkan bola 

ke sasaran ( Depdikbud, 1981 : 10 ). Tes ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan dan kecakapan menembak bola kesasaran. Adapun alat dan 

perlengkapan yang digunakan : bola sepak 1 buah, stopwatch 1 buah, alat tulis 

dan formulir, dinding sasaran yang telah ditentukan, pengambil waktu 1 orang 

dan pengawas merangkap pencatat 1 orang. 
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Gambar : 14 

 Petak sasaran Tes Tendangan Pinalti  
( Depdikbud, 1981 : 9-10) 

 

 Pelaksanaan tes menembak bola kesasaran sebagai berikut : 

1. Bola diletakan pada sebuah titik berjarak 13 meter dari garis gawang dan tepat 

di pertengahan lebar gawang. 

2.  Dengan awalan testee menendang bola tersebut sekuat mungkin ke arah 

sasaran.  

3. Setiap bola yang masuk bidang sasaran mendapat nilai sesuai dengan yang 

ada di sasaran sedangkan yang tidak masuk di bidang sasaran, maka tidak 

mendapat nilai atau nilai nol. 

 
3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian banyak faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. 

Demikian pula halnya dengan penelitian ini, faktor-faktor tersebut adalah : 

3.8.1 Faktor Alat dan sarana . 
Alat dan sarana yang digunakan dalam penelitian ini harus 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari peminjaman di laboratorium PKLO FIK 
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UNNES Semarang dan dalam keadaan baik atau sempurna, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk digunakan dalam penelitian. 

3.8.2 Faktor Pengukuran.  
Faktor pengukuran sangat mempengaruhi hasil penelitian yang 

dilakukan, sehingga disarankan untuk petugas pengambilan data agar teliti 

dalam membaca dan mencatat hasil-hasil pelaksanaan tes. Dan dalam 

pelaksanaan penelitian ini petugas yang ditunjuk adalah rekan mahasiswa 

PKLO FIK UNNES Semarang sehingga dianggap mampu dan mengerti serta 

terlatih dalam tata cara pengambilan data untuk masing-masing tes.  

3.8.3 Faktor Tempat.  
Faktor tempat kadangkala dapat mempengaruhi hasil penelitian karena 

dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya peserta tes dalam melakukan tes, 

untuk itu dipilih lapangan yang memenuhi persyaratan. Lapangan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah lapangan LPSB Bhaladika Semarang yang secara 

kualitas cukup memenuhi syarat. 

3.8.4 Faktor Kesungguhan.  

Faktor kesungguhan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian dari 

peserta tes yang diteliti. Maka untuk mengaasi hambatan ini peneliti 

memberikan motivasi kepada para peserta tes agar melakukan tes dengan 

sungguh-sungguh. 

 

 

3.9 Analisis Data 
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Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu data hasil 

tes kecerdasan (Intelegence Quotient) siswa LPSB Bhaladika Kota Semarang, 

dan rincian hasil kemampuan teknis dasar sepakbola yang meliputi tes 

memainkan bola dengan kepala, tes menyepak dan menghentikan bola, tes 

menggiring bola, dan tes menembak ke sasaran. Secara teknik cara 

pengukurannya ada lima yang dilakukan terhadap semua sample. Sebelum 

dilakukan penghitungan statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan 

transformasi data diubah ke skor T, atau dilihat berapa skor angka baru 

kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan statistik deskriptif dan juga 

dilakukan uji persyaratan yakni uji normalitas menggunakan statistic non 

parametric dengan kolmogorov-smirnov tes, dan uji homogenitas dengan Chi-

square dasn untuk linieritas dan keberartian model dengan uji F. Tetapi apabila 

hasil persyaratan tidak memenuhi syarat maka uji parametric dialihkan ke uji 

nonparametric dan pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan 

system SPSS versi 10 (Syahri Alhusni, 2003 : 182).  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang data dari 

variabel penelitian yang diolah menggunakan statistik diskriptif. Adapun 

sebagai variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 1) variabel bebas atau (X) 

ialah tingkat Intelligence Quotient, dan 2) variabel terikat atau (Y) ialah 

Keterampilan Bermain Sepakbola. Pelaksanaan pengukuran dan pengambilan 

data telah dilaksanakan dilanjutkan dengan tabulasi data, kemudian dilanjutkan 

dengan uji statistik deskripstif yang hasilnya sebagai berikut :  

 

Tabel : 1 
Hasil perhitungan uji Statistik Deskriptif  

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Intelegensi 20 76 103 91,60 6,71 

Ketrampilan sp bola 20 58 71 63,70 3,56 
 
 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa N 

adalah jumlah sampel = 20, untuk variabel intelegensi nilai minimum = 76, nilai 

maksimum = 103, nilai mean atau rata-rata = 91.60 dan nilai standart Deviasi = 

6.71. Untuk variabel keterampilan bermain sepakbola nilai minimum = 58 nilai 

maksimum = 71, nilai mean atau rata-rata = 63,70 dan nilai standart Deviasi = 

3,56.  
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Peryaratan Hipotesis 

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif, maka dilanjutkan 

dengan uji hipotesis, uji hipotesis ini yang akan diuji ialah uji hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan uji korelasi dan uji 

regresi, maka akan dapat diketahui signifikansi hubungan. Adapun sebelum uji 

hipotesis dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan hipotesis yang 

meliputi 1) uji normalitas data, 2) uji homogenitas, 3) Uji linieritas, 4) uji 

keberartian model garis regresi dengan langkah-langkahnya 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 

Kolmogorov-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 : 2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

 
 

 

 

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan 
IQ  0.511 0.956 > 0.05 Normal 

Ketrampilan Sp Bola  0.675 0.752 > 0.05 Normal  
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 Dengan melihat tabel 2 terlihat bahwa untuk variabel terikat ialah 

variabel Ketrampilan Sepakbola menunjukkan hasil bahwa data berdistribusi 

normal, dengan demikian uji parametrik tidak bisa dilanjutkan. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-

sampel dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan 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 sama atau 

homogen, sedang 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 : 3 
Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Variabel  

Intelegensi dan Kemampuan Drible  
 
 

   

Dari tabel 3 nampak bahwa kedua data variabel penelitian ialah Tingkat 

Intelligence Quotient dan ketrampilan Sepakbola dalam penelitian yang 

menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data homogen dan uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.3 Uji Linieritas Garis Regresi  

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

antara prediktor yaitu variabel-variabel nilai IQ ( X), dengan ketrampilan teknik 

Variabel Chi-Square Signifikansi Keterangan 
IQ  4.000 0.998 > 0.05 Homogen 

Ketrampilan Spbola 5.300 0.870 > 0.05 Homogen 
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sepak bola sebagai variabel (Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan 

melihat nilai F dengan ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika 

nilai signifikansi < 0.05 berarti linier. Sedang jika Fhitung < Ftabel atau jika nilai 

signifikansi > 0.05 berarti tidak linier . Dari perhitungan data diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

Tabel : 4 
Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 

 
 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat dipahami bahwa variabel dalam penelitian 

ini, secara regresi tunggal hasil uji linieritas garis regresi menunjukkan hasil 

secara keseluruhan adalah tidak linier. Adapun untuk jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut : Untuk variabel nilai Intelligence Quotient (IQ) diperoleh nilai 

F sebesar 0.008 atau dengan nilai signifikasi 0.931 > 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan data variabel nilai Intelligence Quotient (IQ) menunjukkan 

penyebaran datanya tidak berada dalam satu garis linier. Tetapi uji keberartian 

model akan tetap dilanjutkan. 

4.2.1.4 Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model garis regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah persamaan garis regresi yang diperoleh signifikan atau tidak untuk dapat 

digunakan sebagai prediktor dari harga kreterium.Uji keberartian model ini 

menggunakan uji – t dengan kriteria sebagai berikut : jika t hitung > t tabel atau nilai 

signifikansi < 0.05 berarti signifikan, sedang jika t hitung < t tabel atau nilai 

Variabel Fhitung   Signifikansi Keterangan 
IQ  0.008 0.931 > 0.05 Tidak Linier  
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signifikansi > 0.05 berarti tidak signifikan . Dari perhitungan diperoleh hasil 

seperti tabel berikut :  

Tabel : 5 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi tunggal 

Variabel t hit Signifikansi Keterangan
IQ 0.088 0.931 > 0.05 Tidak Signifikan 

Dari tabel 5 diatas dapat dipahami bahwa kedua variabel menunjukkan 

hasil sebagai berikut : Variabel IQ diperoleh nilai t hitung ialah sebesar 0.088 atau 

bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 0.931 > 0.05 dengan 

demikian kesimpulannya tidak signifikan. 

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji adalah hubungan antara tingkat Intelligence 

Quotient dengan Keterampilan bermain sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Kota 

Semarang Tahun 2009”.  

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi non parametrik Kendall's tau_b 

seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 
Hasil perhitungan Uji hubungan antara tingkat Intelligence Quotient 

dengan Keterampilan bermain sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Kota 
Semarang Tahun 2009 

Correlations 
 Intelegensi Ketrampilan sp bola 

Pearson Correlation Intelegensi 1,000 -,021 
 Ketrampilan sp bola -,021 1,000 

Sig. (1-tailed) Intelegensi , ,465 
 Ketrampilan sp bola ,465 , 

N Intelegensi 20 20 
 Ketrampilan sp bola 20 20 

 
 

Berdasarkan pada tabel 6 hasil nilai “r” atau nilai koefisien korelasi untuk 

variabel IQ (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu keterampilan bermain 
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sepakbola nilai koefisien korelasi diperoleh angka sebesar -0.021. Hal tersebut 

menunjukkan hubungan yang tidak cukup tinggi, dan apabila dilihat berdasarkan 

nilai signifikansi yaitu sebesar 0.465, maka 0.465 > 0.05 dengan demikian 

kesimpulannya adalah : tidak signifikan, dan hipotesis nol yang menyatakan 

tidak ada hubungan antara IQ dengan keterampilan bermain sepakbola adalah 

“diterima”, sebaliknya hipotesis alternatif yang menyatakan ada hubungan 

antara IQ dengan keterampilan bermain sepakbola adalah “ditolak”. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara IQ dengan keterampilan 

bermain sepakbola, karena tingkat signifikansi 0.465 > 0.05 hal ini 

menunjukkan hubungan yang rendah. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat 

tidak ada hubungan antara tingkat IQ (Intelligence Quotient) dengan 

keterampilan bermain sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Kota Semarang Tahun 

2009.  

Secara teori, ada hubungan antara tingkat IQ (Intelligence Quotient) 

dengan keterampilan bermain sepakbola. Dapat dijelaskan di sini, bahwa tingkat 

IQ (Intelligence Quotient) adalah salah satu aspek pendukung performa seorang 

atlet. Dengan mempunyai kecerdasan atau IQ yang baik maka seorang pemain 

akan lebih cepat mengklasifikasikan cara bermain sepakbola. Di samping itu 

pemain yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi akan lebih cepat 

beradaptasi terhadap pola gerakan permainan sepakbola sehingga akan 
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menghasilkan keterampilan bermain sepakbola yang efektif dan efisien, dan 

pada saat melakukan permainan sepakbola dengan hasil yang tinggi. 

Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Mengapa demikian, 

jawabannya ada dalam poembahasan berikut ini 

4.3.1 Intelligence Qoutient (IQ) 

IQ adalah kemampuan untuk menggunakan skema berfikir dan 

abstraksi,  

termasuk didalamnya kemampuan untuk melakukan berbagai fungsi mental 

yang meliputi : penalaran, pemahaman, mengingat, dan mengaplikasikan, dapat 

berfikir cepat, logis dan mampu menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru 

(Soeparwoto, 2005 : 90). IQ sering disamakan dengan kecerdasan sehingga 

banyak orang berpendapat bahwa IQ adalah satu-satunya kecerdasan yang 

berpengaruh pada kehidupan. Ternyata istilah kecersdasan bukan hanya milik 

IQ, tetapi ada kecerdasan-kecerdasan yang lain seperti kecerdasan emosai, 

kecerdasan spirital dan sebagainya ( Yonathan, 2007: 78). Howard Gardner 

yang didkutip oleh Paul Suparno (2004:25-45) mengemukakan bahwa 

inteligensi tidak bisa hanya dilihat dari sisi psikometri dan kognisi saja. 

Inteligensi dalam manusia terdiri dari 9 macam yaitu : Intelegensi Linguistik, 

Intelegensi Matematik Logis, Inteligensi musik, Inteligensi Spatial, Inteligensi 

kelincahan tubuh, Intelegensi Interpersonal, Inteligensi intrapersonal, Inteligensi 

lingkungan (naturalist intelligence), dan Inteligensi eksistensial. 

Meskipun banyak orang percaya bahwa tes IQ secara umum menilai 

intelegensi logis dan selalu dianggap dengan proses berpikir logis dan 
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penyelesaian masalah, tetapi sebenarnya yang diuji dalam tes intelegensi adalah 

intelegensi verbal (kepandaian dalam kata-kata) dan kalau tidak dilatih juga 

tidak bertambah baik ( Jean Marie Stine, 2004:432). Oleh karena itu intelegensi 

harus dilatih agar tetap mencapai tataran tinggi. Bila penelitian ini menunjukkan 

bahwa antara IQ dengan keterampilan bermain sepakbola tidak ada hubungan 

yang signifikan, maka hal ini dapat dimaklumi. Kemungkinan terbesar bahwa 

intelektualitas para siswa LPSB Bhaladika kurang terlatih  

4.3.2 Keterampilan sepakbola 

Keterampilan bermain sepakbola terdiri atas empat teknik ialah teknik 

memainkan bola dengan kepala (heading), teknik menyepak dan menahan bola 

(passing and controling), teknik mengiring bola (dribbling), dan teknik 

menembak ke sarasan (shooting)( Depdikbud, 1981) 

Keterampilan bermain sepakbola adalah masalah teknik, yang tingkat 

kemampuannya ditentukan oleh banyaknya latihan. Latihan sendiri harus 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar latihan. Adapun prinsip-prinsip dasar 

latihan tersebut meliputi : Prinsip beban berlebih. Bahwa untuk mendapatkan 

efek latihan yang baik organ tubuh harus diberi bebab melebihi beban aktivitas 

sehari-hari Beban diberikan bersifat individual, mendekati beban maksimal 

hingga beban maksimal ( Fox., 1984 : 194 ), prinsip ini dapat meningkatkan 

penampilan secara umum. Prinsip beban bertambah atau the principle of 

progressive resistance. Prinsip beban bertambah ini dilakukan dengan 

meningkatkan beban secara bertahap dalam suatu program latihan ialah dengan 

meningkatkan berat beban, set, repetisi, frekwensi dan lama latihan. Prinsip 
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individual atau the Priciples of individuallity. Pada prinsipnya karakteristik 

seseorang berbeda, baik secara fisik maupun secara psychologis. Oleh karena itu 

target latihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan jasmani seseorang, 

dengan tujuan yang akan dicapai dan lamanya latihan. Dan Prinsip reversible 

atau The principles of reversibility. Bahwa kwalitas yang diperoleh dari latihan 

akan menurun kembali apabila tidak dilakukan secara teratur dan kontinyu. Oleh 

karena itu kesinambungan latihan mempunyai peranan yang sangat penting 

dengan tidak melupakan adanya pulih asal ( Ardle., 1981 : 39-93). Masalahnya 

adalah apakah dalam memberikan latihan kepada siswa LPSB Bhaladika juga 

dipertimbangkan prisnsip-prinsip dasar latihan seperti diutarakan di muka. 

Walaupun dikatakan bahwa keterampilan fisik terkendala ada 

hubungannya dengan tingkat kecerdasan seorang pemain, tetapi hal itu tidak 

menetukan karena alasan-alasan yang sudah dikemukakan di muka. Maka dapat 

dimaklumi apabila antara IQ dengan keterampilan bermain sepakbola tidak ada 

hubungan atau bila ada, hubungannya tidak signifikan.  

4.3.3 Faktor Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian sangat tergantung kepada 

pemahaman sampel terhadap fungsi penelitian. Kurangnya pemahaman terhadap 

fungsi penelitian bagi sampel akan mengurangi kesungguhan pelaksanaan tes. 

Oleh sebab itu sebelum pelaksanaan tes seharusnya kepada sampel diberi 

penjelasan tentang fungsi penelitian sehingga dengan pemahaman tersebut 

sampel akan melaksanakan tes yang diberikan kepada mereka dengan sungguh-

sungguh. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data seperti yang 

diuraiakan pada Bab IV maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : “ Tidak 

ada hubungan yang signifikan antara tingkat IQ (Intelligence Quotient) dengan 

keterampilan bermain sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Kota Semarang Tahun 

2009”. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang didapat dari penelitian ini, saran yang 

dapat diajukan adalah : 

5.2.1 Bagi para pengurus LPSB Bhaladika harap diketahui bahwa antara 

Intellegence Quotient dengan keterampilan bemrian sepakbola tidak ada 

hubungan, bukan berarti Intellegence Quotient tidak penting bagi pemain 

sepakbola, sehingga dalam pemilihan atlet harap tetap dipertimbangkan 

pula faktor Intellegence Quotient. 

5.2.2  Bagi para peneliti diharapkan mengembangkan penelitian ini, maksudnya 

memperbaiki kelemahan dari hasil penelitian ini, misalnya dengan 

memperbaiki metode pengambilan populasi. 
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5.2.3 Secara kontinyu penulis belum melakukan pengamatan saat bermain, maka 

di anjurkan untuk peneliti yang lain untuk dapat meneliti dan menindak 

lanjut lebih dalam mengenahi tingkat emosionalnya.  
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Lampiran 1 
 

  
Daftar Nama Sampel siswa LPSB Bhaladika  

 
 

No. Nama Tanggal lahir 

1 Aji Ludfil M 10 Juli 1995 

2 Tanggon Muda 26 januari 1996 

3 Anggi PR 7 Maret 1995 

4 M. Burhanudin 6 Desember 1996 

5 Septian Daud 2 september 1996 

6 Baghdad Nur 13 Februari 1996 

7 Angga Aji P 7 maret 1995 

8 Ready Bagus P 23 Juni 1995 

9 Farid Aditana 30 September 1996 

10 Jordan Foranda 29 Maret 1996 

11 Helviar S 5 Mei 1996 

12 Dodi Setiawan 20 April 1996 

13 Angga Yuda F 20 Januari 1996 

14 Riyan Aziz R 2 Januari 1996 

15 Dika Aji P 8 Juli 1996 

16 Edi Ervana 16 April 1995 

17 Yanuar Adi B 1 Januari 1995 

18 M Faqih M 29 Agustus 1995 

19 Rendra Alan B 15 Maret 1996 

20 Tommy Ardian 27 Januari 1995 
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Lampiran 2 
 

Data Tes IQ dan Tes Keterampilan Sepakbola Siswa LPSB Bhaladika Semarang Tahun 2009 
              
              

No Nama IQ Heading 
Passing 
/Kontrol Dribbling Menembak Hasil   

                            

1 Aji Ludfil M 89 4 68 4 55 18,07 58 3 58 239 60 cukup 

2 Tanggon Muda  98 4 68 3 50 16,75 62 3 58 238 60 cukup 

3 Anggi PR 76 3 61 5 66 15,41 64 4 63 254 64 baik 

4 M. Burhanudin  83 4 68 5 66 17,84 60 3 58 252 63 Baik 

5 Septian Daud  86 5 76 5 66 18,28 59 3 58 259 65 Baik 

6 Baghdad Nur  91 5 76 4 55 15,16 63 3 58 252 63 Baik 

7 Angga Aji P 92 6 83 6 74 17,22 60 2 53 270 68 Baik 

8 Ready Bagus P 86 4 68 7 82 14,65 66 2 53 269 67 Baik 

9 Farid Aditana 102 5 76 5 66 14,38 66 2 53 261 65 Baik 

10 Jordan Foranda 98 4 68 5 66 16,88 62 4 63 259 65 Baik 

11 Helviar S 84 4 68 7 82 16,93 62 3 58 270 68 Baik 

12 Dodi Setiawan 95 5 76 3 50 17,97 60 2 53 239 60 Cukup 

13 Angga Yuda F 96 6 83 7 82 17,22 60 3 58 283 71 Baik 

14 Riyan Aziz R 93 4 68 6 74 19,09 56 3 58 256 64 Baik 

15 Dika Aji P 91 4 68 6 74 16,81 62 3 58 262 66 Baik 

16 Edi Ervana  87 3 61 4 55 15,88 64 4 63 243 61 Baik 

17 Yanuar Adi B 91 4 68 3 50 16,38 62 2 53 233 58 Cukup 

18 M Faqih M 94 5 76 4 55 17,41 60 1 47 238 60 Cukup 

19 Rendra Alan B 103 6 83 5 66 14,91 66 2 53 268 67 Baik 

20 Tommy Ardian 97 4 68 4 55 18,63 58 2 53 234 59 cukup 

  Mean 91,6 4 71,6 4,9 64,45 16,79 62 2,7 56,5 254 63   

  Std Dev 6,7 0,9 7 1,3 11,0 1,4 2,8 0,8 4,1 14,3 3,6   
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Lampiran 3 
 

Descriptives 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Intelegensi 20 76 103 91,60 6,71 

Ketrampilan sp bola 20 58 71 63,70 3,56 
Valid N (listwise) 20  

 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Intelegensi Ketrampilan sp bola 

N 20 20 
Normal Parameters Mean 91,60 63,70 

 Std. Deviation 6,71 3,56 
Most Extreme Differences Absolute ,114 ,151 

 Positive ,070 ,151 
 Negative -,114 -,093 

Kolmogorov-Smirnov Z ,511 ,675 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,956 ,752 

                  a  Test distribution is Normal. 
                  b  Calculated from data. 
 

Regression Standardized Residual

1,501,00,500,00-,50-1,00-1,50-2,00-2,50

Histogram

Dependent Variable: Intelegensi
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Std. Dev = ,97  
Mean = 0,00

N = 20,00
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NPar Tests 
Chi-Square Test 
 

Test Statistics 
 Intelegensi Ketrampilan sp bola

Chi-Square 4,000 5,300
df 15 10

Asymp. Sig. ,998 ,870
         a  16 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
             frequency is 1,3. 
         b  11 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell  
             frequency is 1,8. 
 

Normal P-P Plot of Regression Stan

Dependent Variable: Intelegensi

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 
 
Regression 
 

Correlations 
 Intelegensi Ketrampilan sp bola 

Pearson Correlation Intelegensi 1,000 -,021 
 Ketrampilan sp bola -,021 1,000 

Sig. (1-tailed) Intelegensi , ,465 
 Ketrampilan sp bola ,465 , 

N Intelegensi 20 20 
 Ketrampilan sp bola 20 20 
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Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ketrampilan sp bola , Enter 
                      a  All requested variables entered. 
                      b  Dependent Variable:  Intelegensi 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,021 ,000 -,055 6,89 
        a  Predictors: (Constant),  Ketrampilan sp bola 
        b  Dependent Variable:  Intelegensi 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,368 1 ,368 ,008 ,931 
 Residual 854,432 18 47,468   
 Total 854,800 19   

     a  Predictors: (Constant),  Ketrampilan sp bola 
     b  Dependent Variable:  Intelegensi 
 

Coefficients 
 Unstandardize

d Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations
 

Model B Std. Error Beta  Zero-order Partial Part
1 (Constant) 94,093 28,359 3,318 ,004  
 Ketrampilan sp 

bola 
-3,913E-02 ,445 -,021 -,088 ,931 -,021 -,021 -,021

a  Dependent Variable:  Intelegensi 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hubungan Tingkat Intellegence Quotien (IQ) dengan Keterampilan Bermain 
Sepakbola Siswa LPSB Bhaladika  Usia 12-15 tahun Kota Semarang Tahun 2009 

Yth. Ketua LPSB Bhaladika 
Semarang 
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Lampiran 7 
 
 
 

 
 

 
 

Nama : Erwin Setiawan 

NIM   : 630140552 

Jurusan : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Hubungan Intelegence Quotient (IQ) denganKeterampilan Bermain sepakbola  
Siswa LPSB BHaladika Usia 12-15 tahun Kota Semarang Tahun 2009 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
Dokumentasi Penelitian 

 

 
 
 

Gambar 1 : Tes IQ 
 
 

 
 
 

Gambar 2 : Tes IQ 
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 Gambar 3 : Tes Passing and Contolling  
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4 : Tes Passing and Contolling  
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Gambar 5 : Tes Dribbling 
 
 

 
 
 

Gambar 6 : Tes Dribbling 
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Gambar 7 : Tes Menembak ke sasaran (Shooting) 
 

 
 
 
 

Gambar 8 : Tes Menembak ke sasaran (Shooting) 
  
 


