
ABSTRAKSI

Dl Indoneeia peikologi merupakan 6alah satu cabang
ilmu pengetahuan yang maEih baru dibandingkan dengan
iluru pengetahuan yang lain. Meskipun demikian peranan-
nya senakin dapat dlterima oleh naeyarakat, ierbukt i
dengan meningkatnya kebutuhan aerta permlntaan maelya-
rakat akan pelayanan i lrru Peikologl di dalam berbagai
bidang antara lain bidang olahraga. Pelayana4 yang di-
berikan oleh peikologi Pada bidang olahraga dapat di-
lakukan dengan berbagai cara' baik dengan menggiunakan
te6t gebagai alat bantu maupun tidak, yang bertuiuan
nemberikan blnbingan, baik dalam hal latihan-latihan-
nya, maupun menyelesaLkan berbagai maealah,/ kegulltan
yang dialami para o lahragawan ' yang arrtara Iain ber-
hubungan dengan keeukaran-keamkaran mereka dalan men-
capai preetasi seperti yang diha?apkan- Untuk penelitj--
an ini dikhueuekan pada bidang olahraga tiniu Profeeio-
nal . Yang akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan oleh
masyarakat Indoneeia- Hanya saia preetaei petlniu Indo-
nesia yang kurang memua€tkan dibandingkan dengan Petiniu
luar negeri .

Maka tuJuan penelltian inl adalah untuk nelihat
hubungan antara lnteligensi dan mlnat dengan Pre8taai
tinju profealonal di Surabaya. Dengan hipoteeJ-a mayor
yang diaJukan pada Penelltian inl dirr:nuskan seba8ai
berikut : ada hubungan antara lntellgenai dan minat
dengan preetaei tinJu Profeslonal di Surabaya - llipote-
ele minornya : (1) ada hubungan antara inteligenei
dengan preetaei tiniu Profesional , (2) ada hubungan
antara ninat dengan preataei tlnJu profegional-

Subjek penelitian ini adalah eeLuruh petlnJu di
Surabaya dengan ugia antara 17 tahun eamPai dengan 30
tahun, yang Budah bertandlng mlnlmun 10 kali- Teknlk
yang diEunakan untuk mengambl l eampel dl dalan Peneli-
tlan ini adalah teknlk "PurPoelve Saatpling" ' yaitu
pemllihan eubiek dldaearkan atag ciri-cirl vang dijadi-
kan pertimbangan dalam Penelitian ini. Penelitian ini
adalah pendekatan peikologik dan metoda cto€a'3ect'to-
nal . Metoda yang dipakal dalam hal ini adalah metoda
angket untuk nengukur minat dari Petl.nju dan metoda
teet "Weschler Bellevue" untuk mengukur intell'geneinya '
Preetael- tinju dtllhat darl obeervaei dokumen dan per-
hltungan skor bertandlng (menang - eeri - kalah)- Ber-
tandingnya Eeorang PetinJu harue dieesuail<an dengan
peringkat yanE akln dicaPal, beeltu Juga derigan lawan-
nya-



- Penguj ian hl,poteeie dllakukan dengan menggunakan
teknik "anal ie is korelaai" ,  menunJukkan hael l  iebagai
ber ikut :

R}-<r,z_r 1 0,428 karena &arer = O,3L2 (p = O,O5),  maka
ada hubungan antara prestaei dengarr inteligenei dan
l ina!.  Bi la p > 0,05_ taraf  aigni f ikan, haei l  &,v =
O,217 dengan 1l = 0,208. Jadi t idalr ada korelaei aiifara
intel igensi  dengan preetaei .  pet in ju.  Apabi la p < O,Ob
haell perhitungan didapatkan R2," = 0,426 dengan 1l =
O,01O naka korelaei antara mina! dengan preetasi I>e-
t in ju di ter ina-


