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ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Kesegaran Jasmani dan
Inteligensi dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karanganom Klaten. Jenis
penelitian yaitu penelitian korelasional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VII SMP Negeri Karanganom Klaten yang berjumlah 225 siswa. Jumlah sampel
diambil secara proporsional random sampling dengan hasil sebanyak 54 siswa, setiap kelas
ada 9 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan survey yaitu tes dan pengukuran,
dengan instrumen berupa TKJI untuk kesegaran jasmani, dokumentasi tes IQ untuk
inteligensi, dan nilai ulangan tengah semester genap untuk prestasi belajar. Teknik analisis
data menggunakan analisis regresi dan korelasi pearson product moment, melalui uji
prasyarat normalitas dan homogenitas.
Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
Kesegaran Jasmani dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karanganom
Klaten, dimana koefisien korelasi r hitung sebesar 0,168 lebih kecil dari harga koefisien
korelasi r tabel dengan dk 52 pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,268. (2) Terdapat
hubungan yang signifikan antara Inteligensi dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP
Negeri 1 Karanganom Klaten, dimana koefisien korelasi r hitung sebesar 0,669 lebih besar
dari harga koefisien korelasi r tabel dengan dk 52 pada taraf signifikan 5% adalah sebesar
0,268. (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara Kesegaran Jasmani dan Inteligensi
dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karanganom Klaten, dimana
koefisien korelasi r hitung sebesar 0,674 lebih besar dari harga koefisien korelasi r tabel
dengan dk 52 pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,268. Dalam uji F diperoleh nilai uji F
sebesar 21,175 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,179 pada taraf signifikan 5%.
Karena hasil penelitian menunjukkan hubungan positif, maka dengan demikian terdapat
hubungan positif antara kesegaran jasmani dan inteligensi dengan prestasi belajar.
Kata Kunci: Kesegaran Jasmani, Intelegensi, Prestasi Belajar
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Pendidikan pada saat ini menjadi

kebutuhan individu untuk meningkatkan
kualitas dan perkembangan yang ada pada

tolok ukur dalam mengetahui potensi suatu

dirinya sendiri.

Undang-undang No. 20

bangsa. Karena pendidikan yang menjadi

tahun 2003 tentang sistem pendidikan
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nasional, menyebutkan bahwa pendidikan

40 menit masih belum cukup untuk

adalah usaha sadar dan terencana untuk

meningkatkan kesegaran jasmani siswa.

mewujudkan suasana belajar dan proses

Kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang

pembelajaran agar peserta didik secara

diharapkan dapat meningkatkan kesegaran

aktif mengembangkan potensi dirinya

jasmani siswa kelas VII SMP Negeri 1

untuk

spiritual

Karanganom tidak berjalan sesuai dengan

diri,

yang dijadwalkan, yaitu setiap hari selasa

memiliki

keagamaan,

kekuatan
pengendalian

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

dan

serta

meningkatnya kesegaran jasmani yang

keterampilan

yang

diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

rabu,

pukul

13.30-15.30

WIB.

baik diharapkan akan dapat mengikuti

Pendidikan jasmani, olahraga dan

pembelajaran di sekolah dengan baik pula.

kesehatan merupakan salah satu mata

Karena dengan status kesegaran jasmani

pelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena

yang disandang siswa, tentunya para siswa

itu, pendidikan jasmani, olahraga dan

mudah

kesehatan menjadi suatu bagian integral

diberikan

dari pendidikan secara keseluruhan, yang

berkonsentrasi ketika belajar di sekolah

bertujuan

maupun di luar sekolah.

kesehatan,

mengembangkan

dengan

pembelajaran
baik

dan

yang
mampu

jasmani,

Dengan kata lain perlu diketahui ada

stabilitas

atau tidaknya pengaruh kesegaran jasmani

emosional, keterampilan sosial, penalaran,

yang disandang siswa terhadap prestasi

dan tindakan moral melalui aktivitas

belajar siswa. Selain itu, dengan tingkat

jasmani dan olahraga.

kecerdasan yang tinggi, siswa mampu

keterampilan

SMP
merupakan

kesegaran

aspek

menerima

berfikir

Negeri

1

satu

Karanganom

prestasi belajar juga meningkat. Oleh

pendidikan

karena itu, perlu dilakukan survei untuk

jasmani, olahraga dan kesehatan, namun

mengetahui sumbangan yang diberikan

pada pelaksanaannya masih belum cukup

inteligensi terhadap prestasi belajar siswa.

kurikulum

sekolah

menerima pelajaran dengan baik, sehingga

yang

menjalankan

salah

kritis,

untuk meningkatkan kesegaran jasmani
siswa. Kurikulum pendidikan jasmani

TINJAUAN TEORITIS

olahraga dan kesehatan yang dijadwalkan
seminggu sekali dengan alokasi waktu 2 x

Kesegaran

jasmani

adalah

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk
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melakukan suatu pekerjaan yang cukup

berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu

berat dan cukup lama tanpa mengalami

(Ngalim

kelelahan yang berarti”. Seseorang yang

faktor yang mempengaruhi inteligensi

memiliki kesegaran jasmani yang baik,

adalah sebagai berikut: Pembawaan atau

masih memiliki tenaga cadangan untuk

keturunan;

menghadapi suatu pekerjaan atau suatu

Minat; Kebebasan; Lingkungan. Secara

keadaan yang mendesak, meskipun baru

tradisional, angka normatif dari hasil tes

saja melakukan suatu pekerjaan yang

inteligensi dinyatakan dalam bentuk rasio

cukup berat dan cukup lama. Diungkapkan

(quotient)

pula oleh Soedjatmo Soemoerdojo yang

Quotient yang sering disebut IQ (Saifuddin

dikutip oleh Ismaryati (2009: 39) bahwa

Azwar, 2006:51). Tes Inteligensi atau

kesegaran jasmani lebih dititik beratkan

sering dikenal dengan tes IQ, namun tes ini

pada

yaitu

tidak hanya berguna dalam mengetahui

kemampuan tubuh untuk menyesuaikan

tingkat kecerdasan seseorang tetapi juga

fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas-batas

memberikan klasifikasi tingkat inteligensi

fisiologis terhadap keadaan lingkungan

dan menyatakan hasil tes dalam kategori

dan atau kerja fisik dengan cara yang

pola

cukup efisien tanpa mengalami kelelahan

konvergen. Tes IQ sering digunakan di

secara berlebihan, sehingga masih dapat

lembaga pendidikan untuk mengetahui

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang

taraf kecerdasan siswa.

physiological

fitness

bersifat rekreatif dan telah mengalami
pemulihan

yang

2010:52).

Kematangan;

dan

berfikir

Pembentukan;

dinamai

seperti

Faktor-

Intelligence

divergen

dan

Dalam kegiatan belajar mengajar,

sebelum

pengukuran hasil belajar dimaksudkan

datangnya tugas yang sama esok hari.

untuk mengetahui seberapa jauh perubahan

Komponen kesegaran jasmani yang terlibat

tingkah laku siswa setelah menghayati

antara lain: Daya tahan cardiovaskuler ;

proses belajar. Maka pengukuran yang

Daya tahan otot; Daya ledak; Kekuatan

dilakukan guru lazimnya menggunakan tes

otot; dan Kecepatan.

sebagai alat pengukur. Hasil pengukuran

Inteligensi

sempurna

Purwanto,

dalam

penelitian

ini

tersebut

berwujud

angka

ataupun

adalah sama artinya dengan kecerdasan.

pernyataan yang mencerminkan tingkat

Inteligensi ialah kemampuan yang dibawa

penguasaan materi pelajaran bagi para

sejak lahir, yang memungkinkan seseorang
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siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi

dengan siswa, relasi antar siswa, disiplin

belajar (Sugihartono, dkk, 2007:130).

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah,

Prestasi belajar adalah sama artinya

standar pelajaran, keadaan gedung, metode

dengan hasil belajar, hasil belajar adalah

belajar, dan tugas rumah.Masyarakat dapat

suatu

untuk

berupa kegiatan siswa dalam masyarakat,

mengungkapkan sejauh mana siswa telah

teman bergaul, bentuk kehidupan dalam

mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang

masyarakat, dan media massa.

alat

ditetapkan

yang

disusun

sebelumnya

(Prayitno,

1994:280). Siswa-siswa dikatakan telah

METODE PENELITIAN

mencapai tujuan pengajaran apabila dia

Penelitian ini merupakan penelitian

telah menguasai sebagian besar materi

korelasional

yang

mengetahui “Hubungan antara Kesegaran

berhubungan

dengan

tujuan

pengajaran yang telah ditetapkan.

yang

bertujuan

untuk

Jasmani dan Inteligensi terhadap Prestasi

Sugihartono, dkk (2007:76) faktor-

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1

faktor yang mempengaruhi belajar yaitu:

Karanganom

1) Faktor internal adalah faktor yang ada

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

di dalam diri individu yang sedang belajar.

VII SMP Negeri 1 Karanganom. Sampel

Terbagi manjadi dua, yaitu: Jasmaniah

penelitian ini 56 siswa yang terbagi dalam

meliputi

6 kelas. pengumpulan data dalam peneltian

kesehatan

dan

cacat

tubuh.

minat, bakat, motif, kematangan, dan

Kesegaran jasmani dengan Tes Kesegaran

kelelahan. 2) Faktor eksternal adalah

Jasmani Indonesia (TKJI) untuk anak usia

faktor yang ada di luar individu.

13-15 tahun dari Puskesjasrek 2000.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam

Komponen kesegaran jasmani yang diukur

belajar meliputi: Keluarga yang meliputi

antara lain: Daya tahan cardiovaskuler

cara orang tua mendidik, relasi antar

dengan lari 800/1000 meter; Daya tahan

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan

otot dengan pull up; Daya ledak dengan

ekonomi keluarga, pengertian orang tua,

vertical jump; Kekuatan otot dengan sit

dan latar belakang kebudayaan.Sekolah

up; dan Kecepatan lari 50 meter.

belajar

meliputi

No

Jumlah Nilai

dan

dalam

ini

mempengaruhi

tes

Populasi

Psikologis meliputi inteligensi, perhatian,

yang

berbentuk

Klaten.

dokumentasi.

Klasifikasi

metode mengajar, kurikulum, relasi guru
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1.

22-25

Baik Sekali (BS)

HASIL

PENELTIAN

2.

18-21

Baik (B)

PEMBAHASAN

3.

14-17

Sedang (S)

4.

10-13

Kurang (K)

5.

5-9

Berdasarkan
diperoleh

Kurang Sekali (KS)

Inteligensi dengan cara mengetahui
taraf kecerdasan atau tingkat inteligensi

hasil

hubungan

yang

menggolongkan

inteligensi menjadi delapan klasifikasi dengan

kesegaran

jasmani dan inteligensi dengan prestasi
belajar sebagai berikut:
Hasil korelasi sederhana
X1

hasil tes IQ dari Yayasan Jasa Psikologi Bina
Yogyakarta

perhitungan

antara

siswa diukur dengan melihat dokumen

Asih

DAN

X1

1

X2 0,136

X2

r
tabel

Y

P

Sig
5
%

0,136 0,168 0,268 0,224 0,05
1

0,669 0,268 0,000 0,05

batasan nilai sebagai berikut:
Y 0,168 0,669

1

-

-

-

Nilai 145 – up

- Superior

Nilai 120 – 144

- Sangat Cerdas

Nilai 115 – 129

- Cerdas

Nilai 100 – 114

- Rata-rata (+)

Nilai 85 – 99

- Rata-rata

Nilai 70 – 84

- Lambat

korelasi antara kesegaran jasmani dengan

Nilai 55 – 69

- Sangat Lambat

prestasi belajar sebesar 0,168. Pengujian

Nilai 54 – ke low

- Sangat-sangat Lambat

hipotesis

Hubungan antara Tingkat Kesegaran
Jasmani Dengan Prestasi Belajar Siswa.
Secara sederhana diperoleh koefisien

menggunakan

r

tabel,

dan

Hasil belajar cara melihat dokumen

mendapatkan nilai r tabel dengan dk 52

laporan hasil ulangan tengah semester

pada taraf signifikan 5% adalah sebesar

genap siswa kelas VII SMP Negeri 1

0,268. Ini berarti bahwa secara sederhana

Karanaganom.

tidak terdapat hubungan yang positif dan

Setelah

semua

data

terkumpul, langkah selanjutnya adalah uji

signifikan

persyaratan analisis yaitu uji normalitas,

terhadap prestasi belajar. Pada korelasi

uji

dan

parsial juga diperoleh nilai rX1.y-X2

dilanjutkan uji hipotesis guna mencari

sebesar 0,105 dengan p sebesar 0,456.

sumbangan relative dan sumbangan efektif

Nilai p yang diperoleh lebih besar dari

dari penelitian ini.

0,05 adalah tidak signifikan. Kesimpulan

linieritas,

uji

homogenitas

antara

kesegaran

jasmani

dari hubungan kesegaran jasmani dengan
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prestasi

belajar

adalah

tinggi

dan

mempengaruhi

prestasi

belajar

siswa.

rendahnya tingkat kesegaran jasmani yang

Semakin tinggi taraf inteligensi yang

disandang

mempengaruhi

disandang siswa, maka prestasi belajar

prestasi belajar siswa secara langsung.

yang dicapai semakin baik pula. Semakin

Kesegaran jasmani memberi dayan tahan

rendah taraf inteligensi yang disandang

yang lebih untuk kegiatan belajar dan

siswa,

pembelajaran. Sehingga kesegaran jasmani

diperoleh rendah juga.

siswa

mendukung

secara

tidak

internal

meskipun

secara tidak langsung terhadap hasil

maka

prestasi

belajar

yang

Hubungan antara Tingkat Kesegaran
Jasmani Dengan Inteligensi Siswa

belajar.

Secara sederhana diperoleh koefisien

Hubungan antara Inteligensi Dengan

korelasi antara kesegaran jasmani dengan

Prestasi Belajar Siswa

prestasi belajar sebesar 0,136. Pengujian

Secara sederhana diperoleh koefisien

hipotesis

menggunakan

r

tabel,

dan

korelasi antara inteligensi dengan prestasi

mendapatkan nilai r tabel dengan dk 52

belajar masing-masing sebesar

0,669.

pada taraf signifikan 5% adalah sebesar

Pengujian hipotesis menggunakan r tabel,

0,268. Ini berarti bahwa secara sederhana

dan mendapatkan nilai r tabel dengan dk

terdapat hubungan yang tidak signifikan

52 pada taraf signifikan 5% adalah sebesar

antara

0,268. Ini berarti bahwa secara sederhana

inteligensi. Kesimpulan dari hubungan

terdapat

kesegaran

signifikan

hubungan
antara

yang

positif

inteligensi

dan

terhadap

kesegaran

jasmani

adalah tinggi

jasmani

dengan

terhadap

inteligensi

dan rendahnya tingkat

prestasi belajar. Pada korelasi parsial juga

kesegaran jasmani yang disandang siswa

diperoleh nilai rX2.y-X1 sebesar 0,662

tidak

dengan p sebesar 0,000. Nilai p yang

siswa, begitu juga tinggi dan rendahnya

diperoleh lebih kecil dari 0,05, dan ini

taraf inteligensi yang disandang siswa

menunjukkan bahwa hubungan inteligensi

tidak mempengaruhi tingkat kesegaran

terhadap prestasi belajar yang dikontrol

jasmani siswa.

mempengaruhi

taraf

inteligensi

oleh kesegaran jasmani adalah positif dan
signifikan. Kesimpulan dari hubungan

Hubungan antara Tingkat Kesegaran

inteligensi dengan prestasi belajar adalah

Jasmani dan Inteligensi Dengan Prestasi

taraf inteligensi yang disandang siswa

Belajar Siswa
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F
tabel

F
hitung

X1 2 Y 2/51 3,179

21,175

df

R2

R

dengan prestasi belajar tidak signifikan,
sehingga hubungan sebesar 0,168 ini tidak

0,674 0,474

berarti. Jika kita lihat besarnya kontribusi
yang diberikan variabel kesegaran jasmani,

Secara

diperoleh

variabel

kesegaran

memberikan sumbangan sebesar 1,30%.

jasmani dan inteligensi dengan prestasi

Sumbangan yang diberikan sangatlah kecil

belajar sebesar 0,674. Dalam pengujian uji

dibandingkan dengan sumbangan yang

F diperoleh nilai F sebesar 21,175 yang

diberikan variabel inteligensi, sehingga

lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,179

wajar saja jika kontribusi sebesar itu tidak

pada taraf signifikan 5%. Ini berarti bahwa

berarti atau tidak mempengaruhi terhadap

secara bersama-sama terdapat hubungan

peningkatan prestasi belajar.

koefisien

yang

bersama-sama

korelasi

positif

antara

dan

signifikan

belajar.

Adapun

besarnya

kontribusi yang diberikan secara bersamasama

antara

kesegaran

jasmani

dan

inteligensi dengan prestasi belajar adalah
sebesar

45,40%.

Kesimpulan

dari

hubungan antara kesegaran jasmani dan
inteligensi dengan prestasi belajar adalah
Tinggi

rendahnya

jasmani

dan

tingkat

taraf

kesegaran

inteligensi

yang

disandang siswa dapat mempengaruhi

Hasil

korelasi

antara

korelasi

hanya

inteligensi

artinya inteligensi mendukung prestasi
belajar. Pada pengujian hipotesis, baik
secara sederhana maupun secara parsial,
hubungan

inteligensi

dengan

prestasi

belajar signifikan, ini artinya variabel
inteligensi memberikan kontribusi yang
nyata terhadap prestasi belajar.
Sumbangan Relatif dan Efektif
Variabel
Prediktor

kesegaran

antara

dengan prestasi belajar bernilai positif,

XY

prestasi belajar yang dicapai siswa.
Hasil

jasmani

antara

kesegaran jasmani dan inteligensi dengan
prestasi

kesegaran

Sumbangan Sumbangan
Relatif
Efektif

jasmani dengan prestasi belajar bernilai

Kesegaran
0,168
Jasmani

2,9%

1,3%

positif,

Inteligensi 0,669

97,1%

44,1%

100%

45,4%

artinya

mendukung

kesegaran

prestasi

belajar.

jasmani
Namun

berdasarkan pengujian hipotesis, bahwa
hubungan

antara

kesegaran

jasmani

Jumlah

Variabel

inteligensi

memberikan

sumbangan sebesar 44,10%. Sumbangan
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yang diberikan variabel inteligensi cukup

VII SMP Negeri 1 Karanganom

besar,

jika

Klaten. Koefisien korelasi r hitung

dibandingkan dengan variabel kesegaran

yang diperoleh sebesar 0,168 lebih

jasmani

kecil dari harga koefisien korelasi r

dan

tidak

yang

sumbangan

seimbang

hanya

sebesar

memberikan

1,3%.

Inteligensi

tabel

merupakan tingkat kecerdasan siswa yang
diukur

dengan

tes

IQ

(intelligence

dengan dk 52

pada taraf

signifikansi 5% adalah sebesar 0,268.
2.

Terdapat hubungan yang signifikan

quotient). Ternyata tingkat kecerdasan

antara Inteligensi dengan Prestasi

siswa mempunyai kontribusi yang sangat

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri

besar terhadap prestasi belajar siswa. Hal

1

ini dibuktikan dengan sumbangan yang

korelasi r hitung yang diperoleh

diberikan variabel inteligensi terhadap

sebesar 0,669 lebih besar dari harga

prestasi belajar sebesar 44,1%.

koefisien korelasi r tabel dengan dk 52

diberikan

(kesegaran

oleh

jasmani

variabel
dan

3.

sedangkan

sisanya

Tidak

terdapat

hubungan

yang

signifikan antara Kesegaran Jasmani

terhadap prestasi belajar adalah sebesar
45,40%,

Koefisien

sebesar 0,268.

bebas

inteligensi)

Klaten.

pada taraf signifikansi 5% adalah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi
yang

Karanganom

dengan Inteligensi Siswa Kelas VII

sebesar

SMP Negeri 1 Karanganom Klaten.

55,90% berasal dari variabel lain yang

Koefisien korelasi r hitung yang

tidak termasuk dalam variabel penelitian

diperoleh sebesar 0,136 lebih kecil

ini.

dari harga koefisien korelasi r tabel
dengan dk 52 pada taraf signifikansi
5% adalah sebesar 0,268.

PENUTUP
4.
Kesimpulan

hubungan

Berdasarkan

hasil

analisis

data,

pengujian hipotesis, dan pembahasan,
dapat diambil kesimpulan bahwa:
1.

Tidak

Secara

terdapat

hubungan

bersama-sama
yang

signifikan

terdapat
antara

Kesegaran Jasmani dan Inteligensi
dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas
VII SMP Negeri 1 Karanganom

yang

signifikan antara Kesegaran Jasmani

Klaten. Koefisien korelasi r hitung
yang diperoleh sebesar 0,674 lebih

dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas
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besar dari harga koefisien korelasi r

hubungan yang signifikan secara langsung

tabel

terhadap

dengan dk 52

pada taraf

prestasi

belajar,

melainkan

signifikansi 5% adalah sebesar 0,268.

intelegensi siswa yang lebih berpengaruh.

Dalam uji F diperoleh nilai uji F

Aktif bergerak ketika proses pembelajaran

sebesar 21,175 yang lebih besar dari
nilai F tabel sebesar 3,179 pada taraf

penjas guna menjaga kesegaran jasmaninya,
maka konsentrasi belajar baik, dan tidak
mudah jatuh sakit.

signifikan 5%.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian

ini

telah

dilakukan

pembatasan masalah agar penelitian yang
dilakukan lebih fokus. Namun demikian
dalam pelaksanaan di lapangan masih ada
kekurangan

atau

keterbatasan,

yaitu

sebelum terlaksananya pengambilan data
kesegaran

jasmani,

memperhatikan

peneliti

kondisi

tidak

fisik

subyek

penelitian. Hal itu dikarenakan peneliti
tidak mampu untuk mengontrol aktivitas
yang

dilakukan

subyek

sebelum

pengambilan data (pada tes kesegaran
jasmani).
Saran
Proses

pembelajaran

penjas

tidak

memaksa diri untuk bergerak semaksimal
mungkin, namun desain pembelajaran yang
menarik antusias siswa untuk bergerak, dengan
kata lain sebagai usaha menjaga kesegaran
jasmani. Siswa terlalu lelah mengakibatkan
daya tahan tubuh, konsentrasi dan kemauan
berpikir menurun. bukan prestasi belajar
semakin
Kesegaran

baik,

namun justru

jasmani

tidak

sebaliknya.
mempunyai
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