
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Belajar adalah suatu proses manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dimulai dari 

manusia lahir ke dunia hingga manusia wafat, belajar akan selalu terjadi selama 

manusia masih ada di muka bumi, belajar sangat penting bagi manusia, karena 

merupakan upaya mengembangkan kemampuan dasar alami manusia yang sudah 

diberikan Tuhan kepada setiap manusia, tanpa proses belajar manusia tidak akan bisa 

hidup. Belajar menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia untuk terus 

meningkatkan kapasitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya 

belajar melalui pengalaman. 

 

Makna belajar dalam arti luas dapat dilakukan dimana saja, dan kapan saja. Baik 

dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, dalam keadaan sadar misalnya ia sengaja 

untuk mempelajari sesuatu bidang atau hal, sedangkan secara tidak sadar misalnya 

ketika mengalami hal-hal yang tidak terduga seperti tertimpa musibah atau sedang 

sakit, secara tidak sengaja ia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut 

seperti kesabaran, keiklasan dan lain sebagainya. Proses belajar manusia sebagai 
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mahluk yang mempunyai karya, karsa dan rasa menjadikan manusia berkewajiban 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensinya untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

 

Belajar merupakan bagian dari pendidikan manusia. Melalui pendidikan, proses 

belajar manusia bisa mencapai titik tertinggi. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap 

manusia. Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM).  

 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menjelaskan “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha untuk mengembangkan hal 

tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap 

lembaga pendidikan. menurut Ihsan dalam Saptawati (2012), Pendidikan yang 

dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien akan mampu mempercepat jalannya 

proses pembudayaan bangsa. Oleh karena itu pendidikan merupakan pondasi 
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masyarakat suatu negara untuk membangun bangsanya ke arah yang lebih baik. 

Semakin baik pendidikan suatu Negara, maka akan semakin baik pula kehidupan 

bangsa tersebut. 

 

Manusia secara umum mendapatkan pendidikan melalui lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat berperan dalam hal 

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah juga yang bertanggung 

jawab untuk mencetak anak didik yang unggul dalam prestasi dan berkarakter.  

 

Dalam kurikulum SMA terdapat mata pelajaran ekonomi yang harus dipelajari siswa. 

Tujuan pembelajaran ekonomi adalah dapat membantu siswa mempelajari dan 

memahami perilaku manusia (lembaga pemerintah/swasta) di sekitarnya dalam 

memanfaatkan sumber daya, dan caranya dalam mengambil keputusan. (sumber : 

http://jahrizal.blogspot.com), Pelajaran ekonomi merupakan pelajaran yang pokok 

dan sudah ada di kurikulum jurusan IPS. Selain daripada itu mata pelajaran ekonomi 

juga merupakan pengetahuan umum yang harus dimiliki seseorang untuk 

menyelesaikan permasalahan sosial. Karena yang mendasar dipelajari di ekonomi 

yaitu: kelangkaan, memilih (opportunity cost), productivity, economic system, 

economic institusi &intensif, exchange, money & interdepensi. Dengan mempelajari 

mata pelajaran ekonomi siswa diharapkan dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam 

yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.   

 

Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ekonomi di SMAN 3 Bandar Lampung 

sudah berjalan dengan semestinya. Namun, ditemukan fakta bahwa ketidakhadiran 
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siswa masih sering terjadi. Beberapa siswa cenderung bolos dari kelas ketika 

pelajaran berlangsung. Ketika ditanyakan alasan kenapa bolos, siswa sering kali 

mencari alasan. Selain masalah ketidakhadiran, sikap siswa terhadap mata pelajaran 

ekonomi tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian siswa ketika 

guru menjelaskan dan kurang aktifnya siswa dalam belajar. 

 

Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ekonomi adalah kemampuan siswa 

ketika menjawab soal yang mencerminkan kompetensi yang dimiliki, apakah siswa 

dapat menjawab dengan baik atau tidak. Kompetensi yang dimiliki siswa didasarkan 

pada hasil belajar ekonomi apakah sudah mencapai 65% atau belum. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Djamarah (2000: 18) apabila pelajaran yang diajarkan kurang dari 

65% dikuasai oleh siswa maka presentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran 

tersebut tergolong rendah. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS 

semester ganjil di SMAN 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013, 

pembelajaran ekonomi yang selama ini dilakukan belum maksimal hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar Ekonomi yang dicapai siswa belum optimal. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel nilai semester ekonomi berikut. 
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Tabel 1. Prestasi Belajar Ekonomi Berdasarkan Nilai Semester Pada 

   Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMAN 3 Bandar Lampung 

  Tahun Pelajaran 2012/2013 

 
No  Kelas  Nilai Jumlah siswa 

<70 ≥ 70 

1. XI IPS 1 14 18 32 

2. XI IPS 2 24 16 40 

3, XI IPS 3 25 14 39 

Jumlah Siswa  63 48 111 

% 56,75 43,25 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar siswa masih tergolong rendah, karena tidak 

mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang sudah ditentukan sekolah yaitu 

70,  meskipun pada umumnya sudah melebihi rata-rata nilai. Data di atas menunjukan 

dari 111 siswa kelas XI IPS terdapat 63 orang yang tidak mencapai KKM  yaitu 

sebanyak 56,75 % atau lebih dari setengah siswa kelas XI IPS. Sisanya sebanyak 48 

siswa sudah mencapai KKM atau sebanyak 43,25%. 

 

Pada proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut 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. 
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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. Factor dalam diri siswa yang diduga berpengaruh adalah tingkat IQ dan sikap 

tentang mata pelajaran sedangkan factor eksternal adalah iklim sekolah. 

 

Hasil belajar siswa kelas XI IPS masih tergolong rendah disebabkan oleh banyak 

faktor. Beberapa faktor yang diduga berhubungan dengan prestasi belajar di SMAN 3 

Bandar Lampung antara lain : tingkat IQ (inteligensi quotient), sikap siswa terhadap 

mata pelajaran dan iklim sekolah. 

 

Tingkat IQ (inteligensi quotient), inteligensi sering juga disebut kecerdasan 

intelektual. Menurut Joseph dalam (Fabiola: 2005) Kecerdasan dalam arti umum 

adalah suatu kemampuan umum yang membedakan kualitas orang yang satu dengan 

orang yang lain. Menurut Raven masih dalam (Fabiola: 2005) inteligensi sebagai 
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kapasitas umum individu yang nampak dalam kemampuan individu untuk 

menghadapi kehidupan secara rasional. 

 

Selain faktor tingkat IQ, faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah sikap siswa tentang mata pelajaran. Menurut Harlen “Sikap merupakan 

kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu 

objek atau situasi tertentu” dalam hal ini, objeknya adalah pelajaran Ekonomi, yaitu 

salah satu pelajaran yang struktural di jurusan IPS. Sedangkan Menurut Gerungan 

(152:2000) sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju suatu tujuan, 

berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Sikap dapat merupakan .suatu pengetahuan, 

tetapi pengetahuan yang disertai kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai 

dengan pengetahuan itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap siswa meliputi 

pengetahuan siswa yang disertai tindakan sesuai dengan pengetahuan itu. Sikap siswa 

terhadap pelajaran ekonomi adalah kecenderungan untuk bertindak bagi siswa setelah 

siswa mengetahui pelajaran ekonomi, sikap siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar 

Lampung terhadap mata pelajaran ekonomi sangat rendah hal tersebut dapat dilihat 

dari kurang bersemangatnya siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.  

 

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap hasil belajar adalah iklim sekolah. 

Iklim adalah banyak hal yang dapat mendukung daya konsentrasi siswa saat belajar, 

kenyamanan merupakan daya dukung utama setiap individu untuk berkonsentrasi, 

sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif. Sebagai sarana untuk 

menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif diperlukan adanya kerjasama dari 

semua pihak khususnya pihak sekolah, dalam hal ini antara lain kepala sekolah, 
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dewan guru, staf dan siswa.  Iklim sekolah adalah suasana yang tercipta dari pola 

hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Menurut 

Wiyoko dalam Rofiah, Dewi Nur (2007:10) Jadi, iklim berkaitan dengan sejauh mana 

komunikasi siswa dengan guru dan apakah ada interaksi antara guru dan murid di 

kelas ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung maupun di luar jam 

pelajaran. Interaksi dua arah antara guru dengan murid belum optimal. Hal ini terlihat 

dari hampir tidak ada siswa yang bertanya setelah guru menjelaskan materi 

pelajarannya. Begitu pula dengan interaksi antar siswa, belum tercipta interaksi yang 

maksimal saat mereka melakukan diskusi kelas.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH  TINGKAT IQ, SIKAP TERHADAP 

PELAJARAN EKONOMI, DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP HASIL 

BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI IPS SMAN 3 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013” 

 

 

 

B.  Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Sebanyak 56,75% nilai semester Ekonomi siswa dibawah KKM (kriteria 

ketuntasan minimal).  

2. Siswa sering membolos pada saat pelajaran ekonomi. 
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3. Sikap siswa terhadap mata pelajaran ekonomi tergolong rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari kurangnya perhatian siswa ketika guru menjelaskan dan kurang 

aktifnya siswa saat kegiatan belajar mengajar.. 

4. Iklim sekolah belum kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Karena.seringkali saat jam pelajaran berlangsung beberapa siswa tidak hadir dan 

aktivitas siswa yang pasif saat pelajaran. 

5. Interaksi dua arah antara guru dengan murid belum optimal. 

6. Adanya ketidakjelasan hubungan tingkat IQ dengan hasil belajar. 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada  permasalahan yang berkaitan dengan tingkat IQ (X1), sikap terhadap 

mata pelajaran ekonomi (X2), iklim sekolah (X3) dan hasil belajar ekonomi (Y)  pada 

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh tingkat IQ terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas 

XI IPS SMAN 3 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2012/2013? 
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2. Apakah ada pengaruh sikap terhadap mata pelajaran ekonomi terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

4. Apakah ada pengaruh, tingkat IQ, sikap terhadap pelajaran, dan iklim sekolah 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar lampung 

Tahun   Pelajaran 2012/2013? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ; 

 

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

SMAN 3 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Pengaruh sikap terhadap mata pelajaran ekonomi terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

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

SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

4. Pengaruh tingkat IQ, sikap terhadap pelajaran, dan iklim sekolah terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun   

Pelajaran 2012/2013. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

Secara teoritis, memberikan informasi bagi peneliti, dan untuk mengembangkan 

pengetahuan khususnya pengetahuan tentang pendidikan. 

1. Secara praktis, penelitian ini digunakan bagi: 

a. Siswa, yaitu setelah mengetahui prosentase pengaruh tingkat IQ, sikap tentang 

mata pelajaran ekonomi, dan iklim sekolah, siswa diharapkan dapat 

memperbaiki sikapnya tentang mata pelajaran ekonomi, dan ikut 

berpartisipasi menciptakan iklim sekolah yang kondusif. 

b. Guru, yaitu diharapakan guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran melalui pemahaman terkait pengaruh 

iklim sekolah, sikap terhadap mata pelajaran ekonomi dan tingkat IQ siswa 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

c. Sekolah, yaitu setelah mengetahui prosentase pengaruh tingkat IQ, sikap 

tentang mata pelajaran ekonomi, dan iklim sekolah, seluruh komponen 

sekolah berperan langsung memperbaiki masalah yang ada sehingga mampu 

meningkatkan mutu sekolah. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 

 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah tingkat IQ (X1), sikap siswa 

terhadap mata pelajaran ekonomi (X2), iklim sekolah (X3) dan hasil belajar 

ekonomi (Y). 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI semester 

ganjil. 

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMAN 3 Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun pelajaran 2012/2013. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu kependidikan.  


