
 

 

 

 

 

 

II . TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Hasil Belajar 

 

1.1 Pengertian Belajar 

 

Secara sederhana belajar dapar diartikan sebagai proses dari tidak tahu menjadi 

tahu. Menurut Asri (2004) ada beberapa teori belajar yang bersumber dari teori 

atau aliran-aliran psikologi. 

1. Teori Behaviorisme 

Menurut teori ini dalam Asri (2004: 19) belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata 

lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu 

jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh anak 

belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat, dan 

gurunya pun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut 

belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap 

belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar.   

2. Teori Kognitive  

Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Dalam Asri 

(2004: 33) Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada 

hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar 

tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti 

model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai 

hubungan stimulus-respon, model belajar kognitif merupakan suatu bentuk 

teori belajar yang sering disebut sebagai model perceptual. Model belajar 
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kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi 

serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan 

belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak 

selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang Nampak. 

3. Teori Humanistik 

Menurut teori humanistik (2004: 68), proses belajar harus dimulai dan 

ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. oleh sebab 

itu, teori belajar humanistic sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang 

kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian 

psikologi belajar. 

 

Berdasarkan beberapa teori belajar di atas disimpulkan bahwa pengertian 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang berasal dari perubahan persepsi 

dan pemahaman sebagai akibat dari proses stimulus dan respon yang tidak 

selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. 

  

1.2 Pengertian Hasil Belajar 

 

 

Menurut Sudjana (2004: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut 

Kingsley dalam Sudjana (2004: 22) membagi tiga macam hasil belajar mengajar : 

(1) keterampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengarahan,(3)sikap dan 

cita-cita. 

 

Berdasarkan   pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah 

ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.  
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Muhammad (2004: 14), mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan perilaku dalam 

proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya 

berlangsung secara sengaja. Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan dalam diri individu. Sebaliknya apabila tidak terjadi perubahan 

dalam diri individu maka belajar tidak dikatakan berhasil. 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. 

Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang 

sikap (afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh dua faktor dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) 

dan faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar 

adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau 

pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian terhadap sikap, 

pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 
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1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

Hasil belajar yang dicapai seseorang individu merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar diri 

individu.  

Pendapat lain yang mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar diungkapkan oleh Sumadi (2008: 48), bahwa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah: 

1. faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar terdiri dari: 

a. faktor non sosial meliputi keadaan  cuaca, suhu udara, waktu, tempat dan 

alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat pelajaran. 

b. faktor sosial meliputi faktor-faktor manusia seperti lingkungan sosial 

siswa baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat. 

2. faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar terdiri dari: 

a. faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani pada umumnya dan keadaan 

fungsi-fungsi fisiologis tertentu. 

b. faktor psikologis meliputi sikap, cara, minat, bakat dan motivasi. 

 

 

Faktor fisiologis berasal dari keadaan jasmani diri individu itu sendiri, biasanya 

berhubungan erat dengan fungsi-fungsi fisik misalnya kesehatan, panca indra, 

dan lain- lain. Faktor psikologis berhubungan erat dengan hal- hal yang bersifat 

psikis misalnya motivasi, minat, bakat, dan kemampuan kognitif. Faktor sosial 

yang dimaksud disini adalah faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu 

ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung 

hadir. Faktor non-sosial boleh dikatakan tidak terbilang jumlahnya, sebagai 

contoh antara lain yaitu keadaan cuaca, udara, lokasi tempat belajar, dan alat-alat 

yang dipergunakan untuk belajar. 
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Slameto (2003), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: faktor intern dan faktor ekstern. 

Berikut ini uraian penjelasan secara garis besar dari masing- masing faktor 

tersebut. 

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor intern ini dapat dibagi lagi menjadi tiga faktor yakni: Faktor 

jasmaniah, factor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor jasmani. Faktor jasmaniah terbagi menjadi dua, yakni: faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu. Sedangkan cacat tubuh adalah sesuatu 

yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh,misalnya : buta, tuli, dan lain- lain. 

2) Faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong 

kedalam faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar, faktor- 

faktor tersebut adalah: 

a. inteligensi. 

inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep- 

konsep yang abstrak, secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai 
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tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 

mempunyai tingkat inteligensi yang rendah.  

Cherniss (2000) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam dunia 

kerja IQ bukan prediktor utama dalam memprediksikan performansi 

karyawan. Hunter dan Hunter (dalam Cherniss, memperkirakan IQ 

hanya menyumbang sekitar empat sampai sepuluh persen terhadap 

kinerja karyawan). 

b. perhatian 

seorang siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, 

maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. Maka 

dari itu usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan 

cara mengusakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakat siswa. 

c. minat  

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang (dalam 

waktu lama). Berbeda dengan perhatian, minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasaan. 

d. bakat 

bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat 
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dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang 

kurang atau tidak berbakat dibidang itu. 

e. motif 

motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya 

mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau 

menunjang belajar. Motif yang kuat sangatlah perlu didalam belajar, 

didalam membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan 

adanya latihan- latihan atau kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh 

lingkungan yang memperkuat. 

f. kematangan 

kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Misalnya anak dengan kakinya sudah siap untuk 

berjalan, tangan dengan jarijarinya sudah siap untuk menulis, dengan 

otaknya sudah siap untuk berpikir abstrak, dan lain-lain. Kematangan 

belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus 

menerus, untuk itu diperlukan latihan- latihan dan pelajaran. Dengan 

kata lain anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih berhasil jika anak 

sudah siap (matang). 
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g. kesiapan 

kesiapan adalah kesedian untuk memberi response atau bereaksi. 

Kesiapan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam 

proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.  

 

3) Faktor kelelahan 

 

Kelelahan dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani dapat disebabkan 

oleh aktivitas siswa yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan siswa 

jatuh sakit. Sedangkan kelelahan rohani, dapat terjadi pada siswa, karena 

siswa mengalami berbagai masalah sehingga menjadi beban pikirannya. 

 

b. Faktor-faktor ekstern 

 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar diri individu yang sedang 

belajar. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapat di 

kelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga   

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, 
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keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua dan latar belakang 

budaya. Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap 

belajar si anak. Pola asuh orang tua yang terbaik dalam mengasuh anak 

adalah dengan penuh bijaksana. Orang tua yang bijaksana adalah orang 

tua yang tahu mempergunakan situasi dan kondisi untuk mendidik anak. 

Orang tua yang demikian adalah orangtua yang mampu bersikap dominan 

atau membebaskan anak sesuai dengan situasi dan kondisi anak tersebut. 

Orang tua harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis yang 

memberikan keamanan dan kebebasan psikologis bagi anak untuk 

berprestasi. 

  

Perlu adanya upaya menumbuhkan motivasi belajar anak sehingga dapat 

menunjang prestasi belajar di sekolah, yaitu orang tua harus mampu 

menanamkan kepercayaan diri kepada anak bahwa mampu berprestasi, 

dan selanjutnya orangtua harus mampu menghargai apapun prestasi yang 

dicapai anak. Untuk itu orangtua harus mengenali dahulu sifat, perilaku, 

kebutuhan dan kebiasaan anak. Orangtua harus selalu mengadakan 

komunikasi dengan anaknya sehingga orangtua akan benar-benar 

mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya dan sebaliknya, anakpun 

mengetahui apa yang diharapkan orangtua darinya. Tentunya hal ini 

memerlukan kematangan pribadi dari orangtua. 

 

Apabila orang tua telah berhasil menanamkan rasa percaya diri dan 

mampu menerima anak sesuai dengan keadaan anak tersebut, maka hal 
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kedua yang harus dilakukan orangtua adalah memberikan dukungan dari 

segi teknis belajar pada anak. Orang tua harus mendorong anak untuk 

selalu menyukai pelajarannya, dan memberikan bimbingan belajar yang 

efektif serta efisien bagi anak.  

 

Setelah anak menyukai pelajarannya dan dapat belajar secara efektif, 

maka anak akan termotivasi untuk berprestasi dibidang pelajaran tersebut. 

Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting dalam belajar. 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi didalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Agar 

anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang 

tenang dan tenteram. Di dalam suasana rumah yang tenang dan tenteram 

selain anak kerasan atau betah tinggal di rumah, anak juga dapat belajar 

dengan baik.  

 

Kondisi keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak selanjutnya. Beberapa kondisi keluarga yang mempengaruhi 

munculnya kenakalan remaja adalah dukungan orang tua, pola asuh, dan 

kontrol yang longgar. Hal tersebut meliputi pengawasan anak, disiplin 

keluarga, pendidikan yang berkaitan dengan pemecahan masalah, dan 

perhatian terhadap aspek keterampilan sosial anak. Ini juga menunjukkan 

bahwa pola asuh orang tua dalam mendidik anak dapat menjadi sebab 

munculnya tindakan menyimpang yang dilakukan remaja. 
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2. Faktor sekolah 

 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar pelajaran 

diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Metode 

mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui didalam 

mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu 

dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang 

menguasai bahan pelajaran, sehingga guru tersebut menyajikannya tidak 

jelas.  

 

Selain itu juga sikap guru terhadap siswa dan terhadap mata pelajaran itu 

sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran 

ataupun gurunya dan akibatnya siswa malas untuk belajar. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang 

setepat, efisien dan efektif mungkin. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Darling-Hammond mengatakan bahwa kualifikasi guru memegang 

peranan penting dalam prestasi belajar siswa. Bagaimana siswa belajar 

sangat ditentukan oleh kualifikasi seorang guru.  

 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran 
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agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran 

itu. Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar 

siswa. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu 

padat, diatas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan 

perhatian siswa.  

 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata 

tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, 

selain itu juga memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya. 

Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin 

didalam belajar baik di sekolah, di rumah, dan di perpustakaan, dan 

kondisi tersebut harus didukung dengan disiplin dari guru beserta staf 

yang lainnya.  

 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, 

waktu itu dapat pagi hari, siang, sore atau malam hari dan sangat 

berpengaruh didalam belajar. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah di 

sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan karena siswa 

harus beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah, hingga mereka 

mendengarkan pelajaran sambil mengantuk, sukar berkonsentrasi dan 

sebagainya. Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan memberi 

pengaruh yang positif terhadap belajar. 
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Metode belajar siswa adalah faktor ekstern dalam keberhasilan belajar 

siswa. Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang tidak efektif. Dalam 

hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang efektif akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dan juga dalam pembagian waktu 

untuk belajar. Kadang-kadang siswa belajar tidak teratur, atau 

terusmenerus, karena besok akan tes. Dengan belajar demikian siswa 

akan kurang beristirahat, bahkan mungkin dapat jatuh sakit. Maka perlu 

belajar secara teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan 

hasil belajar. 

 

3. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan 

terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam 

kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, 

belajarnya akan terganggu, lebih- lebih jika tidak bijaksana dalam 

mengatur waktunya. Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam 

masyarakat supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin 

memilih kegiatan yang mendukung belajar. Kegiatan itu misalnya kursus 

bahasa inggris, kelompok diskusi dan lain sebagainya.  
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Selain hal-hal tersebut, kebiasaan belajar dan pengisian waktu luang 

adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam kemajuan dan juga 

menurunnya prestasi belajar. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang 

efektif dan pengisian waktu luang yang bermanfaat akan memperoleh 

prestasi belajar yang tinggi. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh tersebut di atas sangat besar pengaruhnya dalam prestasi 

belajar, karena prestasi belajar yang dicapai seorang siswa merupakan 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam 

diri maupun dari luar diri siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

(internal) dan dari luar diri (eksternal) individu yang belajar.  

 

 

 

2. Inteligensi Quotient. 

 

 

Inteligensi Quotient merupakan salah satu faktor intern yang mempengaruhi 

hasil belajar. Perkembangan inteligensi seseorang itu dipengaruhi 2 faktor 

yaitu genetik dan lingkungan. Faktor genetik diturunkan sedangkan 

lingkungan adalah semua faktor diluar kita.  

 

Menurut Piaget dalam Alder (2001: )perkembangan intelektual itu terbentuk 

karena adaptif antara fungsi-fungsi biologis dengan lingkungan. Menurut 
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Stephen J. Gould dalam Alder (2001: ) inteligensi adalah kemampuan untuk 

menghadapi masalah dengan sikap yang tidak di program (kreatif) dan 

menurut Herbet Spencer dalam Alder (2001: ) inteligensi merupakan kualitas 

bawaan sejak lahir, sebagai hal yang berbeda dari kemampuan yang diperoleh 

melalui belajar sedangkan menurut D. Wechsler dalam Alder (2001: ) 

inteligensi adalah kecakapan untuk bertindak secara sengaja, berpikir secara 

rasional, dan berhubungan secara efektif dengan lingkungan. Dari ketiga 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah kualitas bawaan 

sejak lahir yang berupa kemampuan atau kecakapan dalam menghadapi 

masalah dengan sikap yang kreatif, bertindak secara sengaja, berfikir rasional 

dan berhubungan secara efektif dengan lingkungan namun berbeda dari 

kemampuan yang diperoleh melalui belajar. 

 

 Ada beberapa teori mengenai inteligensi, salah satunya adalah teori Gardner. 

Menurut Gardner dalam Djaali (2008: 73) inteligensi manusia memiliki tujuh 

dimensi yang semiotonom, yaitu linguistic, music, matematik, logis, visual 

special, kinestetik fisik, sosial interpersonal, dan intrapersonal. Setiap dimensi 

tersebut, merupakan kompetensi yang eksistensinya berdiri sendiri dalam 

system neuron. Artinya memiliki organisasi neurologis yang berdiri sendiri 

bukan hanya terbatas pada ranah intelektual. 

 

 Inteligensi berasal dari kata intelligence yang artinya menghubungkan atau 

menyatukan satu sama lain. Menurut Stern dalam Soemanto (2006: 143) 

inteligensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan 
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mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dengan demikian, 

orang yang inteligensinya tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan 

masalah yang dihadapinya, dibandingkan orang dengan inteligensi rendah. 

 

Inteligensi tiap orang berbeda beda hal ini dikarenakan beberapa factor. 

Menurut Djaali (2008: 74) faktor yang mempengaruhi inteligensi adalah sbb; 

1. faktor pembawaan, dimana factor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa 

sejak lahir. 

2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, dimana minat mengarahkan 

perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan 

itu. 

3. Factor pembentukan, dimana pembentukan adalah segala keadaan diluar 

diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 

4. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. 

5. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

Menurut Woodworth dan Marque dalam Soemanto (2006: 154), klasifikasi 

tingkatan inteligensi manusia adalah sebagai berikut : 

Skor IQ   Klasifikasi 

140 – keatas    Genius (luar biasa) 

120 – 139   Very Superior (amat cerdas) 

110 – 119    Superior (cerdas) 

90 – 109    Normal 

80 – 89   Dull (bodoh) 

70 – 79   Border line (batas potensi) 

50 – 69    Morons (Debil) 

30 – 49    Embicile (imbisil) 

Dibawah 30    Idiot   
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Berdasarkan tingkatan skor IQ tersebut, Slameto (2003: 120) memberikan 

ciri-ciri mental intelektual anak yang pandai sebagai usia mental lebih tinggi 

dari pada rata-rata anak normal, daya tangkap dan pemahaman lebih cepat dan 

luas. Dapat berbicara lebih dini, kreatif, mandiri dalam belajar serta 

mempunyai cara belajar yang khas. Selain itu ditambahkan pula menurut 

Slameto (2003: 183) bahwa “anak yang normal kecerdasannya biasanya dapat 

mengorganisasikan situasi/masalah dan berfikir logis, mengerti hubungan 

sebab akibat, memecahkan masalah/berfikir secara alamiah ” 

 

Menurut Alder (2001: 16) ada beberapa fakta mengenai inteligensi yaitu : 

1. Inteligensi terjadi sebagai kemampuan umum meliputi kemampuan untuk 

melakukan pertimbangan, perencanaan, pemecahan masalah, pemikiran 

abstrak, pemahaman gagasan-gagasan yang kompleks,belajar dengan 

cepat dan belajar dari pengalaman. 

2. Inteligensi dapat diukur dan tes IQ mengukurnya dengan baik  

3. IQ lebih kuat berhubungan dengan hasil-hasil pendidikan, ekonomi, 

pekerjaan, dan sosial daripada sifat manusia yang dapat diukur lainnya. 

Apapun yang diukur oleh tes IQ adalah sangat penting. 

4. Masalah keturunan memainkan peran lebih besar di dalam inteligensi, 

tetapi lingkungan juga mempunyai pengaruh yang kuat. 

5. Individu tidak dilahirkan dengan IQ yang tidak dapat dirubah, tetapi IQ 

menjadi stabil secara bertahap  selama masa kanak-kanak dan hanya 

berubah sedikit setelah itu. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa intelligence quotient 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Inteligensi menentukan tinggi rendahnya 

pemahaman siswa dalam menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

artinya siswa yang memiliki tingkat inteligensi tinggi akan memperoleh 
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kemudahan dalam belajarnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal 

daripada siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang rendah. 

 

 

3. Sikap Siswa tentang Pelajaran Ekonomi 

 

 

1. Pengertian Sikap 

 

Sikap pada dasarnya adalah bagian dari tingkah laku manusia, sebagai 

kepribadian yang terpancar. Sikap juga dapat berupa suatu pandangan, tetapi 

berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan terhadap 

suatu objek tidak sama dengan sikap terhadap objek tersebut. Hal ini 

dikarenakan jika hanya pengetahuan belum bisa menjadi penggerak sebelum 

ada implementasi. 

 

Sikap berbeda dari kebiasaan tingkah laku. Kebiasaan tingkah laku adalah 

kelangsungan tingkah laku yang dengan sendirinya dilakukan karena selalu 

dilakukan berulang kali dengan maksud untuk mempermudah hidup.  Menurut 

Allport dalam Djaali (2008: 114), “sikap adalah suatu kesiapan mental dan 

saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung 

kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan 

dengan objek itu”. Biasanya dengan mengamati sikap orang terhadap suatu 

objek kita dapat mengetahui apakah orang tersebut menyukai objek tersebut 

atau sebaliknya. Menurut Harlen “sikap merupakan kesiapan atau 
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kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau 

situasi tertentu”  

2. Ciri-ciri sikap dan Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap 

 

 

Agar dapat lebih memahami  mengenai sikap, perlu kiranya mengetahui ciri- 

ciri sikap. Menurut W.A Gerungan (2000:151) mengemukakan ciri-ciri sikap 

sebagai berikut. 

a. Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan , melainkan dibentuk atau 

dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan 

objeknya. 

b. Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang. 

c. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu 

terhadap suatu objek. 

d. Objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

 

Sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara, antara lain: 

 

a. melalui pengalaman yang berulang , atau dapat pula melalui suatu 

pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman 

traumatik) 

b. melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan 

sengaja.  

c. melalui sugesti,di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek 

tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena 

pengaruh yang datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai 

wibawa dalam pandangannya. 

d. melalui identifikasi,  di sini seseorang meniru orang lain atau suatu 

organisasi/ badan tertentu didasari suatu keterikatan emosional sifatnya; 

meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai; 

identifikasi seperti ini sering terjadi antara anak dan ayah, pengikut dengan 

pemimpin, siswa dengan guru, antara anggota suatu kelompok dengan 

anggota lainnya dalam kelompok tersebut yang dianggap paling mewakili 

kelompok yang bersangkutan. 

http://acelane.wordpress.com/2012kapur tulis/03/14/sikap -siswa dalam-

belajar/ 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa aspek afektif 

pada diri siswa besar peranannya dalam pendidikan. Oleh karena itu, 

pengukuran terhadap aspek ini amat berguna dan lebih dari itu kita harus 

memanfaatkan pengetahuan mengenai karakteristik afektif siswa untuk 

mencapai tujuan pengajaran.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap: 

1.  Pengalaman Pribadi 

     Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi   

haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih  

 mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi     

yang melibatkan faktor emosional. 

 2.  Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

      Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

      atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 

      antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

 3.  Pengaruh Kebudayaan 

      Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita  

 terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota  

      masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak pengalaman 

       individu-individu masyarakat asuhannya. 

 4.   Media Massa 

       Dalam pemberitaan surat kabar mauoun radio atau media komunikasi   

  lainnya,  berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyekstif   

      cenderung  dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya     berpengaruh   

 terhadap sikap  konsumennya. 

 5.   Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

       Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama   

  sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika   

  kalau pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

6.   Faktor Emosional 

   Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari    

      emosi  yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau  

   pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.(Azwar,    2005:30-38). 

 http://rizcafitria.wordpress.com/2011/04/30/sikap-belajar-peserta-didik/ 

 

Sikap memiliki beberapa dimensi. Menurut Bloom dalam Annisa(2011) 

dalam pengajaran dikenal dua kategori skala sikap yaitu”Interest and 
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Attitude” dan “Appreciation” kategori pertama mencakup lima dimensi 

afektif, yaitu: 

1. attitude yaitu tingkat kecenderungan positif atau negative yang 

berhubungan dengan suatu objek psikologis 

2. interest atau minat yaitu kecenderungan menghayati suatu objek untu 

mengenal objek tersebut. 

3. motivation (motivasi) yaitu kekuatan yang ada didalam diri seseorang 

yang mendorong orang tersebut melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan. 

4. anciety yaitu kecemasan seseorang yang disebabkan oleh rasa 

ketidakmampuannya dalam memecahkan suatu permasalahan. 

5. self concept yaitu pandangan individu terhadap dirinya sendiri yang 

sangat dipengaruhi oleh anggapan dan pendapat dari orang lain. 

Kategori kedua dibedakan atas tiga dimensi, yaitu : 

1. extrinsic appreciation adalah aktivitas yang timbul akibat dari dorongan 

yang berasal dari luar individu. 

2. intrinsic appreciation adalah aktivitas yang timbul karena adanya 

dorongan dari dalam diri individu itu sendiri 

3. operational appreciation adalah bentuk perbuatan intelektual yang 

mungkin terjadi selama proses berfikir. 

 

Ada beberapa indikator dan subindikator dari sikap diantaranya adalah 

kognisi, afeksi dan konasi/psikomotor,: 

a. kognisi adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, 

mengetahui dan memecahkan masalah. Sub indikatornya adalah: 

- Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) 

- Pemahaman (comprehension) 

- Penerapan (application) 

- Analisis (analysis) 

- Sintesis (syntesis) 

- Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation)  
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b. Afeksi  mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

dan nilai. Subindikatornya adalah: 

- menerima (receiving) 

     Tingkat ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa 

untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kata-kata kerja 

operasional yang dapat digunakan untuk rumusan indikatornya 

adalah menanyakan, menyebutkan, mengikuti, dan menyeleksi. 

- menanggapi / menjawab (responding) 

     Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya menghadiri suatu fenomena 

tetapi juga bereaksi terhadapnya. Kata-kata kerja operasional yang 

dapat digunakan untuk rumusan indikatornya adalah menjawab, 

berbuat, melakukan, dan menyenangi. 

- menilai (valuing) 

Tingkat ini berkenaan dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap 

sesuatu objek atau fenomena tertentu. Tingkat ini berjenjang mulai 

dari hanya sekedar penerimaan sampai pada tingkat komitmen yang 

lebih tinggi. Kata-kata kerja operasional yang dapat digunakan 

untuk rumusan indikatornya adalah membedakan, mempelajari, dan 

membaca 

- organisasi (organization) 

Hasil belajar pada tingkat ini berkenaan dengan organisasi suatu 

nilai (merencanakan suatu pekerjaan yang memenuhi suatu 

kebutuhannya). Kata-kata kerja operasional yang dapat digunakan 



35 
 

untuk rumusan indikatornya adalah menyiapkan, mempertahankan , 

mengatur, menyelesaikan dan menyusun. 

- karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai 

Hasil belajar pada tingkat ini meliputi banyak kegiatan,tapi 

penekanannya lebih besar diletakkan pada kenyataan bahwa tingkah 

laku itu menjadi cirri khas atau karakteristik siswa tersebut. Kata-

kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk rumusan 

indikatornya adalah menerapkan, membenarkan cara penyelesaian 

masalah dan lain sebagainya. 

c. Konasi/ psikomotor adalah merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu.subindikatornya adalah: 

- Persepsi  

- Kesiapan bertindak 

- Gerakan terbimbing 

- Gerakan terbiasa 

- Gerakan yang kompleks 

- Adanya penyesuaian 

- Kreatifitas 

Merangsang perubahan sikap pada diri seseorang bukanlah hal yang mudah 

untuk dilakukan, karena sikap seseorang biasanya dilakukan sesuai dengan 

prinsip yang dianutnya, biasanya sudah melekat pada pribadi seseorang. 

Sikap seseorang terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan yang 
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diterima.  Karena pengalaman dan pengetahuan tiap orang berbeda-beda 

maka sikap tiap orang terhadap suatu objek pun berbeda-beda. 

ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya mengubah suatu sikap, antara 

lain: 

1. adanya dukungan dari lingkungan terhadap  sikap yang bersangkutan. 

2. adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang. 

3. bekerjanya asas selektivitas,seseorang cenderung hanya 

mempersepsikan informasi yang sejalan dengan pandangan atau 

sikapnya. 

4. bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan. 

5. adanya kecenderungan seseorang untuk menghindari kontak dengan 

data yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada. 

6. adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk 

mempertahankan pendapat-pendapatnya sendiri. 

Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara 

lain: 

1. dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. 

Caranya dengan memberi informasi-informasi baru mengenai objek 

sikap,sehingga komponen kognitif menjadi luas. 

2. dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap  

3. dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku-tingkah laku baru 

yang tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-

kadang ini dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. 

http://acelane.wordpress.com/2012kapur tulis/03/14/sikap -siswa-dalam- 

belajar/ 

 

 

 

4. Iklim Sekolah 

 

 

1. Definisi Iklim Sekolah 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ik.lim adalah [n] (1) keadaan hawa (suhu, 

kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari) pd suatu daerah dl jangka waktu 

yg agak lama (30 tahun) di suatu daerah: -- sangat mempengaruhi kesuburan 

suatu daerah; (2) ki suasana; keadaan: kita meng-usahakan stabilitas ekonomi 

agar tercapai -- kerja yg baik 

http://kamusbahasaindonesia.org/iklim#ixzz2E5ySKJBc 

 

http://kamusbahasaindonesia.org/iklim#ixzz2E5ySKJBc
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Dari pengertian iklim di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim sekolah ialah 

keadaan  hawa (segala sesuatu yang dapat mempengaruhi) suatu sekolah dalam 

mencapai tujuannya yaitu mencetak siswa yang berprestasi. Oleh karena itu dapat 

dikatakan Iklim sekolah adalah banyak hal yang dapat mendukung daya 

konsentrasi siswa saat belajar, kenyamanan merupakan daya dukung utama 

setiap individu untuk berkonsentrasi, agar mencapai itu semua proses belajar 

mengajar di sekolah harus tercipta suasana yang nyaman dan kondusif. 

 

Menurut Wiyoko, dkk dalam Rofiah, Dewi Nur (2007: 10), yang dimaksud iklim 

sekolah adalah suasana dalam organisasi sekolah yang diciptakan oleh pola 

hubungan antar pribadi (personal relationship) yang berlaku. Iklim sekolah yang 

positif Menurut Larsen dalam Moedjiarto (2002: 28), merupakan suatu norma, 

harapan dan kepercayaan dari personil-personil yang terlibat dalam organisasi 

sekolah, yang dapat memberikan dorongan untuk bertindak yang mengarah pada 

prestasi siswa yang tinggi. 

 

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Iklim Sekolah 

 

Menurut Nawawi dalam Irawati (2002: 32), faktor yang mempengaruhi iklim 

sekolah adalah: 

a. kurikulum  

kurikulum yang digunakan adalah sekolah sangat besar pengaruhnya 

terhadap aktifitas kelas dalam menunjukan proses belajar mengajar yang 

berdaya guna bagi pembentukan pribadi siswa. 

b. bangunan dan sarana 

penataan bukan hanya untuk kepentingan kelas dalam arti sempit, tetapi 

menyangkut komponen kelengkapan (kuantitas),  kualitas dan estetika dari 

sarana prasarana. 



38 
 

c. guru 

guru memiliki kewajiban untuk membantu perkembangan siswa agar menjadi 

lebih dewasa dari segi intelektual maupun dari segi lain.  

d. siswa 

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, perbedaan 

karakteristik ini akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan dan juga mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh. 

e. dinamika Kelas 

kondisi kelas harus mendorong siswa untuk aktif dan kreatif. Seorang guru 

harus dapat mengusahakan agar proses belajar mengajar tidak statis dan 

membosankan. 

 

3. Karakteristik Iklim Sekolah 

 

Sebagaimana diungkapkan Halpin dan Croft dalam Wahjosumidjo (2003: 163), 

individu atau seseorang memiliki kepribadian, demikian pula sebuah organisasi 

seperti sekolah juga memiliki kepribadian/ memiliki iklim. Adapun karakteristik 

dari iklim sekolah adalah sebagai berikut: 

a. iklim/ suasana terbuka (the open climate) 

 melukiskan suasana sekolah yang penuh semangat kerja (energetic) 

 organisasi bergerak kearah tujuan 

 organisasi mampu memberikan kepuasan kebutuhan dari pada anggota 

kelompok 

 kepemimpinan tumbuh dengan mudah dan tepat dari kelompok maupun 

pimpinan 

 ciri utama suasana terbuka adalah keaslian perilaku yang terjadi di antara 

seluruh anggota. 

b. iklim/ suasana otonom (the outonomous climate) 

 kepemimpinan muncul terutama dari bawah 
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 pemimpin menggunkan sedikit pengaruh terhadap anggota- anggota 

kelompok 

 rasa kesatuan yang tinggi (esprtit) terutama hasil dan kebutuhan social 

 kepuasan dan keberhasilan pekerjaan yang muncul, tetapi ke tingkat yang 

lebih sedikit 

c. iklim/ Suasana yang terkendali (the controlled climate) 

Ditandai dengan ciri- ciri: 

 berorientasi pada impersonal (tidak ditunjukan kepada dan orang tertentu) 

orientasi tinggi pada tugas 

 perilaku kelompok diarahkan kepada pencapaian penyelesaian tugas 

 sebaliknya secara relatif perhatian sedikit diberikan kepada kepuasaan 

kebutuhan social 

 semangat agak tinggi, tetapi ini merupakan refleksi keberhasilan dengan 

mengorbankan (at some expenses) pada kepuasan kebutuhan social 

 suasana kurang terbuka atau kurang menunjukan kesetiaan perilaku 

d. iklim/ suasana akrab (the familiar climate) 

 anggota organisasi puas terhadap kebutuhamn sosialnya, tetapi relatif 

mereka harus sedikit menaruh perhatian terhadap kontrol social berkaitan 

dengan (in respect to) pencapaian/ penyelesaian tugas 

 semangat bukan merupakan suatu yang  luar biasa (tinggi) karena 

kelompok yakin sedikit mendapat kepuasan dari keberhasilan tugas 
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 banyak perilaku dalam suasana akrab ini diartikan (contrue) sebagai yang 

tidak otentik 

e. iklim/ suasana kebapakan (the paternal climate) 

 dalam suasana kebapakan hubungan antara kepala sekolah dengan 

kelompok- kelompok di bawahnya dapat digambarkan sebagai hubungan 

antara bapak dengan anak. Oleh karena itu, di dalam iklim kebapakan ini 

kepala sekolah tidak menggunakan kepemimpinan untuk meningkatkan 

keterampilan kepemimpinan yang dimilikinya. 

Ciri-ciri yang lain dari suasana ini: 

1. terdapat sedikit kepuasan 

2. semangat kerja diantara para anggota rendah 

f. iklim/ suasana tertutup (the closed climate) 

Ciri- ciri menonjol dari iklim ini adalah: 

 tingkat yang tinggi tentang kelesuan (aphaty) 

 organisasi tidak hidup 

 jiwa semangat rendah, karena anggota kelompok yakin tak satupun 

kepuasan kebutuhan social dating dari keberhasilan kerja 

 perilaku anggota dapat ditafsirkan tidak otentik 

 organisasi terasa menjadi membosankan (stagnant) 

Iklim sekolah yang positif merupakan suatu kondisi, dimana keadaan sekolah 

dan lingkungannya dalam keadaan yang sangat aman, damai, menyenangkan 

untuk kegiatan belajar dan mengajar 
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Hal ini .dapat dilihat dengan adanya aktivitas belajar yang tinggi, siswa 

menerima pelajaran dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan 

senang hati menjawabnya. Untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab, guru 

dengan bijaksana meminta waktu untuk mencari data dan informasi lebih 

lanjut. Siswa dan guru saling bertukar pendapat. 

 

Suasana kelas tertib,tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Siswa saling 

memiliki rasa hormat yang tinggi dan menghargai satu sama lainnya. Selain 

itu siswa merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas, 

yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa iklim sekolah meliputi: 

a) ketertiban anak dalam belajar dikelas 

b) kontrol dari guru  

c) hubungan sosial  antarpersonal yang ada disekolah 

d) keakraban 

e) organisasi kelas 

Berdasarkan penjelasan tentang iklim di atas, peneliti membatasi pengertian 

iklim pada definisi iklim sebagai kondisi interaksi yang terjadi antar guru 

dengan siswa dan antar siswa dengan siswa, yaitu bagaimana interaksi yang 

tercipta, apakah terjadi komunikasi dua arah antar guru dan siswa ketika di 

kelas dan di luar kelas, serta apakah terjadi interkasi antar siswa ketika belajar 

di kelas dan ketika di luar kelas (di luar jam pelajaran). 
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B. Penelitian yang relevan 

 

 

No Nama Judul  Hasil Penelitian 

1. Dwi 

Jayanti 

(2010) 

Pengaruh intelligence 

quotient, iklim sekolah 

dan budaya membaca 

terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa 

kelas XI IPS SMA YP 

Unila Bandar Lampung 

tahun pelajaran 

2009/2010 

hasil diperoleh thitung untuk iklim 

sekolah sebesar 4,839 sedang 
ttabel  dengan dk=n-2 dan 0,05 yaitu 

sebesar 1,999. Hal ini berarti thitung 

>ttabel sehingga dalam penelitian ini ada 

pengaruh iklim sekolah terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI SMA 

YP UNILA Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2009/2010. 

 

2, Afrina 

fajriyah 

(2009) 

Pengaruh penguasaan 

konsep dasar akutansi 

dan sikap siswa tentang 

pelajaran akutansi 

terhadap prestasi belajar 

akutansi siswa kelas XI 

IPS SMA Negri 1 

Gadingrejo tahun 

pelajaran 2008/2009 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

thitung >ttabel  yaitu 6,972 > 1,665 yang 

berarti ada pengaruh positif sikap 

siswa tentang pelajaran akutansi 

terhadap prestasi belajar akutansi 

siswa kelas XI IPS SMAN 1 Gading 

Rejo tahun pelajaran 2008/2009  
 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

1. Pengaruh tingkat IQ terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS 

SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Inteligensi berasal dari kata intelligence yang artinya menghubungkan atau 

menyatukan satu sama lain. Menurut Stern dalam Soemanto (2006: 64) 

inteligensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan 

mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dengan demikian, orang 

yang inteligensinya tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalah 

yang dihadapinya, dibandingkan orang dengan inteligensi rendah. 
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Wertheimer dalam Djaali (2008: 63) berpendapat bahwa proses belajar, tidak 

tepat mempergunakan metode menghafal, tetapi lebih baik bila murid belajar 

dengan pengertian dan pemahaman.  

 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat 

dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, belajar adalah suatu 

perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik dalam hal kemampuan 

memahami sesuatu sebagai hasil dari interaksi stimulus (dari guru) dan respon 

(siswa). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkah lakunya 

 

Menurut Herbet Spencer dalam Alder (2001), inteligensi merupakan kualitas 

bawaan sejak lahir, sebagai hal yang berbeda dari kemampuan yang diperoleh 

melalui belajar. Setiap siswa memiliki inteligensi yang berbeda-beda, ada yang 

tinggi adapula yang rendah. Hal ini menunjukkan penyesuaian diri tiap siswapun 

berbeda, ada yang cepat beradaptasi dengan mata pelajaran, adapula yang lambat 

menyesuaikan diri. Apabila inteligensi siswa tinggi maka siswa akan cepat 

menyesuaikan dalam belajar, sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Hal ini 

berarti apabila siswa yang memiliki intelligence quotient yang tinggi akan 

menguasai materi pelajaran lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki intelligence quotient yang lebih rendah yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh. 
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2. Pengaruh sikap tentang mata pelajaran ekonomi terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

 

Menurut Allport dalam Djaali (2008: 114), “sikap adalah suatu kesiapan mental 

dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung 

kepada respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan 

dengan objek itu” Menurut Thorndike dalam Asri (2005: ) belajar adalah proses 

interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat 

merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti berpikir, memahami, perasaan 

atau hal lain yang dapat ditangkap melalui panca indera. stimulus diberikan oleh 

guru sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik. 

berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sikap siswa memberikan 

pengaruh langsung kepada respon individu terhadap mata pelajaran.  

 

Menurut Cardno dalam Djaali (2008: 114) “attitude entail an existing 

predisposition to response to social object which, in interaction with 

situationaland other dispositional variables, guides and directs the overt 

behavior of the individual”.  Dalam istilah predisposition atau kecenderungan, 

terkandung pengertian arah tindakan yang akan dilakukan seseorang terhadap 

suatu objek. Arah tindakan itu dapat bersifat positif (mendekat, menyukai) dan 

negative (menjauh, membenci) berkenaan dengan objek tersebut, tindakan 

biasanya dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap 

objek tersebut (orang, benda, ide, lingkungan, dll)  
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Sikap terdiri dari beberapa indikator yaitu: menerima, menanggapi, menghargai 

dan bertanggung jawab. siswa yang memiliki sikap yang positif terhadap mata 

pelajaran maka responnya akan cenderung aktif saat kegiatan belajar mengajar 

seperti memperhatikan penjelasan guru ketika menerangkan pelajaran dan 

bertanya apabila ada yang kurang jelas. Siswa yang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar akan lebih memahami mata pelajaran dibandingkan siswa yang tidak 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Aktifitas belajar siswa yang aktif serta 

kondusif mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika aktifitas belajar siswa sudah 

baik maka hasil belajarnya akan sesuai dengan aktifitas yang diusahakan saat 

belajar. Dengan demikian apabila sikap siswa terhadap mata pelajaran baik akan 

menjadikan aktifitasnya baik sehingga hasil belajar pun akan meningkat.   

 

 

3. Pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI 

IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

 

Menurut Wiyoko dalam Rofiah, Dewi Nur (2007:10) iklim sekolah adalah 

suasana dalam organisasi sekolah yang diciptakan oleh pola hubungan antar 

pribadi (personal relationship) yang berlaku. Apabila suasana dalam organisasi 

baik maka akan membuat siswa nyaman dan semakin konsentrasi dalam belajar 

sehingga akan meningkatkan kualitas belajar siswa. 

 

 Pengertian iklim sekolah ialah keadaan  hawa (segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi) suatu sekolah dalam mencapai tujuannya yaitu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas.   
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Menurut pengertian iklim sekolah di atas dapat diartikan bahwa iklim sekolah 

adalah  suatu keadaan yang mempengaruhi sekolah  untuk mencapai tujuannya 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang diciptakan oleh pola 

hubungan antar pribadi (personal relationship) yang berlaku.. Dalam hal ini 

sekolah menyiapkan siswa dengan suasana belajar yang baik dan kondusif 

sehingga siswa nyaman dalam belajar dan akan meningkatkan konsentrasi siswa. 

Apabila siswa sudah merasa nyaman dalam belajar dan persepsi siswa tentang 

iklim sekolah sudah baik maka siswa dapat giat belajar sehingga hasil belajarnya 

pun semakin baik. Dengan demikian iklim sekolah yang baik akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa variabel hasil belajar (Y) dipengaruhi 

oleh beberapa factor, diantaranya : iklim sekolah (X1), sikap siswa tentang mata 

pelajaran (X2) dan tingkat IQ (X3). Maka dapat digambarkan kerangka pikir 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat IQ (X1) 

Sikap siswa tentang 

mata pelajaran (X2) 

Iklim Sekolah (X3) 

Hasil belajar ekonomi (Y) 
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Gambar 1. Paradigma penelitian pengaruh tingkat IQ, sikap siswa  

   tentang mata pelajaran dan iklim sekolah terhadap hasil belajar 

             ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung  tahun 

 pelajaran 2012/2013 

 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh tingkat IQ terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI 

IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

2. Ada pengaruh sikap terhadap mata pelajaran terhadap hasil belajar ekonomi 

pada siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 

3. Ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar akutansi pada siswa kelas 

XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

4. Ada pengaruh tingkat IQ, sikap tentang pelajaran, dan iklim sekolah terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 

 

 


