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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di setiap 

sekolah. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mendidik siswa melalui aktifitas 

jasmani. Nurjaya dan Mulyana (2016, hlm. 53) mengungkapkan bahwa 

“Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang berhubungan 

dengan upaya-upaya mengembangkan seluruh potensi siswa”. Sedangkan arti dari 

pendidikan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

“Sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan 

dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik”. 

Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu 

yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan 

yang diperolehnya. Pendidikan jasmani media utamanya adalah aktifitas jasmani, 

dan aktifitas jasmani itu beragam bisa berupa permainan, olahraga, ataupun 

aktifitas-aktifitas lain yang melibatkan gerak. Salah satu media yang digunakan 

dalam pendidikan jasmani khususnya di sekolah dasar adalah pembelajaran 

kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan pokok 

pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Kemampuan gerak dasar 

terdiri dari tiga bagian, yaitu gerak dasar lokomotor (berpindah tempat), gerak 

dasar non lokomotor (tidak berpindah tempat) dan gerak dasar manipulatif 

(memainkan suatu benda).  Ketiga gerak tersebut merupakan dasar dari 

kemampuan gerak dalam olahraga dan juga aktifitas gerak lainnya yang lebih 

tinggi levelnya dari kemampuan gerak dasar, seperti memukul dalam olahraga 

voli, bulutangkis atau menendang dalam sepak bola dan lain sebagainya.  

Menurut Curriculum Development Institute, Education and Manpower Bureau 

(2007) ada beberapa istilah yang berhubungan dengan kemampuan gerak dasar 

diantaranya : 

 Movement (gerakan) : tindakan mempertahankan atau mengubah posisi 

bagian tubuh. Beberapa gerakan tersebut sederhana seperti berjalan dan 

beberapa gerakan lainnya bisa sangat kompleks seperti berputar jungkir 

balik. 
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 Fundamental Movement (gerak dasar) : sebuah gerakan sederhana dan 

merupakan dasar untuk berpartisipasi atau melakukan berbagai jenis 

aktifitas fisik seperti berjalan, berlari, melompat, menangkap. Anak – anak 

mengembangkan gerak dasar saat mereka tumbuh. 

 Fundamental Movement Skill (kemampuan gerak dasar) : kemampuan 

untuk melakukan sebuah gerakan sederhana dan merupakan dasar untuk 

berpartisipasi atau melakukan berbagai jenis aktifitas fisik seperti berjalan, 

berlari, melompat, menangkap 

 Locomotor Skills : kemampuan gerak dasar untuk berpindah tempat dari 

satu tempat ke tempat lain 

 Stability Skills : Kemampuan gerak dasar untuk mempertahankan 

keseimbangan di suatu titik atau ketika bergerak 

 Manipulative Skills : Kemampuan gerak dasar untuk mengontrol objek – 

objek kecil. 

 Fundamental Movement Activities : Aktifitas yang dapat mendukung untuk 

pengembangan kemampuan gerak dasar. (hlm. 5) 

Jadi berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bawa kemampuan 

gerak dasar adalah suatu suatu kemampuan dalam melakukan berbagai gerak 

sederhana yang terbagi menjadi tiga bagian gerak yaitu kemampuan lokomotor, 

kemampuan stabilitas, dan kemampuan manipulatif. 

Kecerdasan intelektual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002, hlm. 

438) merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang secara tepat, baik secara fisik 

maupun mental. Kecerdasan intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Istilah 

ini dipopulerkan pertama kali oleh Francis Galton, seorang ilmuwan dan ahli 

matematika yang terkemuka dari Inggris. Raven (dalam Swandhana, 2015, hlm. 8) 

memberikan pengertian lain. Ia mendefinisikan intelegensi sebagai kapasitas 

umum individu yang nampak dalam kemampuan individu untuk menghadapi 

tuntutan kehidupan secara rasional. Menurut Galon (dalam Swandhana, 2015, 

hlm. 8) intelegensi adalah “kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk 

menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu 

berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik.” 

Salah satu uji kecerdasan yang diterima luas ialah berdasarkan pada uji 

psikometrik atau IQ. Pengukuran kecerdasan dilakukan dengan menggunakan tes 

tertulis atau tes tampilan (performance test) atau saat ini berkembang pengukuran 

dengan alat bantu komputer. Banyak yang berpendapat bahwa ketika sesorang 

mempunyai tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi maka dia mempunyai 
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peluang yang lebih tinggi untuk sukses dalam prestasi belajarnya. Hal ini senada 

dengan yang dikatakan oleh Westy (dalam Swandhana, 2015, hlm. 2), ia 

mengatakan bahwa “IQ seseorang berhubungan dengan tingkat prestasi, semakin 

tinggi tingkat intelegensi seseorang maka semakin tinggi pula prestasi 

belajarnya.” Pendapat serupa dikemukakan oleh Djamarah (2008, hal. 194), ia 

mengatakan bahwa “Intelegensi diakui ikut menentukan keberhasilan seseorang.” 

Ia pun secara tegas berpendapat bahwa seseorang yang memiliki intelegensi baik 

umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya, orang 

yang intelegensinya rendah, cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, 

lambar berpikir sehingga prestasi belajarnya pun rendah. 

Pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani tidak bisa dilepaskan dengan 

kemampuan kognitif siswanya, karena dalam setiap proses belajar gerak dalam 

pendidikan jasmani memerlukan pemrosesan informasi yang diterima dan 

disimpan di dalam memori siswa, yang pada dasarnya hal tersebut adalah 

termasuk kepada kemampuan kognitif, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh 

Riyadi (2011)  

Proses penguasaan keterampilan gerak, tidak terlepas dari penguasaan dan 

pemrosesan informasi yang diterima selama proses pembelajaran oleh peserta 

didik. Informasi yang diterima selama pembelajaran gerak akan disimpan 

dalam sistem penyimpanan informasi, yang terdiri dari memori sensori 

(sensory memory), memori jangka pendek (short term memory), dan memori 

jangka panjang (long term memory). Untuk menghasilkan sebuah umpan 

balik atau respon dari sebuah stimulus (informasi) yang hadir dalam proses 

belajar gerak, diperlukan beberapa tahap pemrosesan informasi yang meliputi 

identifikasi stimulus, seleksi respon dan pemrograman respon sebagai aksi. 

(hlm. 11) 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pendidikan adalah proses untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi dan pengetahuan 

tersesebut berakibat pada perubahan pola pikir, prilaku dan akhlak, maka secara 

hakikat pendidikan bukan hanya mengembangkan salah satu aspek dari manusia, 

melainkan seluruh aspek yang ada dalam diri manusia, secara singkat pendidikan 

itu bertujuan untuk memanusiakan manusia atau membantu manusia menemukan 

jati dirinya sebagai manusia. Karena pendidikan jasmani merupakan salah satu 

dari pendidikan maka pendidikan jasmani pun tidak hanya mengembangkan satu 
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atau beberapa aspek saja, melainkan ketiga aspek yang dikembangkan dalam 

pendidikan jasmani yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu dalam 

pendidikan jasmani ketiga aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang 

siswa sukses dalam menjalani proses pendidikan jasmani. Tetapi pada 

kenyataannya sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan jasmani hanya 

membutuhkan kemampuan psikomotor, atau biasanya masyarakat menganggap 

bahwa pendidikan jasmani hanya olahraga yang dilakukan di sekolah.  

Berdasarkan masalah tersebut peneliti yang merupakan mahasiswa 

pendidikan jasmani merasa perlu untuk meneliti bahwa sebenarnya pendidikan 

jasmani tidak hanya menggunakan kemampuan otot atau kemampuan psikomotor, 

melainkan pendidikan jasmani membutuhkan kemampuan kognitif juga untuk 

menunjang proses pendidikan jasmani. Untuk membuktikan hal tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kecerdasan intelektual 

dengan Kemampuan Gerak Dasar pada Siswa Sekolah Dasar”. Dengan 

dilakukannya penelitian ini diharapkan masyarakat dan orang – orang yang 

bergelut di bidang pendidikan jasmani bisa tahu dengan pasti hubungan dari 

kecerdasan intelektual dengan pendidikan jasmani khususnya pada kemampuan 

gerak dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya 

pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan aspek psikomotor saja, 

melainkan seharunya pendidikan jasmani haruslah mengembangkan ketiga aspek, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Tetapi pada kenyataannya sebagian 

masyarakat menganggap bahwa pendidikan jasmani hanya meningkatkan aspek 

psikomotor semata. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan rumusan masalah 

dari penelitian ini, yaitu seberapa besar hubungan kecerdasan iIntelektual dengan 

kemampuan gerak dasar ?  

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 
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Tujuan umum dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan kecerdasan intelektual dengan kemampuan gerak dasar pada siswa 

sekolah dasar 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu : 

 Untuk mengetahui seberapa besar hubungan kecerdasan intelektual 

dengan kemampuan gerak dasar pada siswa sekolah dasar 

 Untuk mengetahui apakah pembelajaran penjas khususnya kemampuan 

gerak dasar memerlukan kemampuan kognitif 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

 Sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

program studi PGSD Penjas 

 Sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan di program studi PGSD Penjas 

b. Bagi lembaga 

Sebagai sumbangan karya tulis ilmiah dalam keilmuan pendidikan jasmani 

khususnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi proses 

pendidikan jasmani 

c. Bagi pengembangan ilmu 

Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam keilmuan pendidikan 

jasmani khususnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi proses 

pendidikan jasmani 

E. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini, yaitu : 

a. Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, variabel 

penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 
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b. Bab II : Landasan teoritis. Di dalam bagian ini berisi tentang landasan 

teoritis dalam skripsi memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

c. Bab III : Metode penelitian, yang terdiri dari populasi dan sampel 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan teknik analisi data. 

d. Bab IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bagian ini berisi tentang 

temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dan 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

e. Bab V : Simpulan dan rekomendasi. Dalam bagian ini menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 


