
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, 

yang merupakan salah satu komponen penting dalam membangun kehidupan 

masyarakat yang maju dan berbudaya. Dalam hal ini maka peran lembaga 

pendidikan disekolah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sangatlah amat diperlukan sehingga nantinya dapat tercipta 

masyarakat yang maju dan berbudaya.  

 

Sebagaimana yang disebutkan dalamUU RI No. 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang tujuan pendidikan nasional yang berbunyi: “ Pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokrasi  

serta bertanggung jawab.” (Depdiknas, 2003:7) maka diperlukan adanya 

usaha-usaha baik itu dari pemerintah maupun dari semua kalangan untuk 

bergerak aktif mewudjkan tujuan tersebut. 

 

Pada proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, terdapat banyak kendala 

yang menghambat kelancaran dalam aktivitas belajar siswa. Kendala-kendala 

tersebut berdampak pada penurunan prestasi belajar siswa di sekolah. Kendala-

kendala tersebut berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal berupa faktor biologis (kondisi umum jasmani) dan faktor 
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psikologis (intelegensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi) sedangkan faktor 

eksternal dapat berupa faktor internal keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas XI 

IPS Semester Ganjil di SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pelajaran 

2009/2010 hasil belajar yang dicapai siswa pada umumnya belumlah 

menunjukkan hasil yang optimal, khusunya pada mata pelajaran ekonomi, yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Prestasi Belajar Ekonomi Berdasarkan Nilai Uji Blok Pada 

Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun  Pelajaran 2009/2010 

 

No Kelas Nilai Jumlah 

siswa <65 >65 

1 XI IPS 1 30 14 44 

2 XI IPS 2 22 20 42 

3 XI IPS 3 25 17 42 

4 XI IPS 4 20 21 41 

Jumlah Siswa 97 72 169 

% 57,40 42,60 100 
 Sumber: Guru mata pelajaran Ekonomi 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil belajar siswa secara umum masih tergolong 

rendah, karena dari 169 siswa terlihat hanya 72 siswa atau 42,60% siswa yang 

mendapat nilai > 65, dan berarti 57,40% atau sebanyak 97 siswa memperoleh 

nilai < 65. Seperti yang dikemukakkan oleh Djamarah (2000:18), yaitu apabila 

bahan pelajaran yang diajar kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka 

presentasi keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

 

 Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 
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Intelligence Quotient (IQ)., sedangkan faktor eksternal adalah iklim sekolah 

dan budaya membaca. Intelligence Quotient merupakan suatu ukuran dalam 

Inteligensi yang dimiliki oleh setiap manusia . Inteligensi sendiri merupakan 

kemampuan dari dalam diri seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan 

sehingga seringkali dikatakan bahwa inteligensi seseorang akan memberikan 

kemungkinan bergerak dan berkembang dalam bidang tertentu dalam 

kehidupannya. Sehubungan dengan belajar, inteligensi juga merupakan 

komponen yang dapat membedakan kemampuan siswa. 

 

Kenyataan di sekolah menunjukkan, bahwa dalam kaitannya antara inteligensi 

dengan hasil belajar sering ditemukan beberapa siswa yang dengan antusias 

dapat menerima pelajaran dan memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru 

dengan cepat, tetapi ada pula yang lambat bahkan lambat sekali. Keadaan 

siswa yang demikian itu karena adanya perbedaan inteligensi yang ditunjukkan 

dengan Intelligence Quotient antara siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Berarti perbedaan inteligensi yang ditunjukkan melalui Intelligence Quotient 

seseorang akan menunjukkan adanya perbedaan kemampuan belajar siswa, 

karena siswa yang memiliki inteligensi tinggi biasanya akan mudah menerima 

materi pelajaran sehingga peluang untuk mendapat hasil belajar yang baik akan 

lebih mudah. 

 

Faktor lain yang di duga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah iklim 

sekolah.  Iklim sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi proses belajar 

dan pembelajaran secara langsung. Agar mendapatkan iklim sekolah yang baik 

maka sekolah  baiknya mampu melakukan pengelolaan pendidikan yang 
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mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, 

optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, kesehatan 

sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik (student 

centered activities), agar dapat memberikan inspirasi, membangkitkan motif, 

gairah belajar. Apabila hal tersebut dapat terwujud maka akan tercipta iklim 

sekolah yang baik dan kondusif yang nantinya akan menjadi faktor pendorong 

yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran karena 

seluruh elemen yang ada disekolah merasa nyaman dengan iklim yang ada 

sehingga ilmu yang disampaikan oleh seorang guru akan mudah dipahami dan 

juga guru dalam melaksanakan proses pembelajaran akan merasa nyaman 

dengan kondisi yang ada, sebaliknya ikim belajar yang kurang menyenangkan 

akan menimbulkan kejenuhan baik bagi siswa maupun bagi guru. Kondisi yang 

terjadi disekolah selama ini adalah kurang terjaganya iklim sekolah sehingga 

menimbulkan berkurangnya semangat siswa atapun guru untuk dalam proses 

pembelajaran yang berdampak langsung pada pencapaian hasil-hasil belajar 

yang kurang maksimal pula. 

 

Selain iklim sekolah faktor eksternal yang diduga dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung adalah budaya 

membaca. Budaya membaca adalah hal utama dan pertama dalam setiap 

rancangan peradaban. Petuah yang mengatakan membaca adalah jendela dunia 

yang dapat memberikan informasi seluas-luasnya mengenai apa yang belum 

siswa ketahui memanglah sangat tepat. Tetapi pada kenyataannya sangat 

sedikit siswa yang memanfaatkan waktunya untuk membaca, baik itu membaca 

buku pelajaran atau buku-buku pengetahuan. Kebanyakan dari siswa lebih 
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senang memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain bersama teman-

temannya dan ini membuat kebiasaan membaca siswa semakin berkurang dan 

membuat peran perpustakaan tak lagi begitu penting. Kebiasaan membaca 

adalah keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan bukan 

keterampilan bawaan. Oleh karena itu, kebiasaan membaca dapat dipupuk, 

dibina dan dikembangkan. Bagi negara berkembang aktivitas membaca pada 

umumnya adalah untuk memperoleh manfaat langsung. Untuk tujuan akademik 

membaca adalah untuk memenuhi tuntutan kurikulum sekolah atau Perguruan 

Tinggi.  Semakin banyak membaca, maka wawasan yang siswa miliki pun 

akan bertambah. Membiasakan membaca adalah jalan yang tepat bagi siswa 

untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Membaca buku yang ada diperpustakaan adalah jalan yang paling tepat bagi 

siswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi, karena buku yang 

dipinjam di perpustakaan dapat dibaca di manapun, kapanpun, tanpa 

memerlukan waktu khusus sehingga tidak menyita waktu untuk kegiatan lain. 

Selain itu pula membaca buku pelajaran sebelum pelajaran tersebut diajarkan 

atau membaca kembali bahan pelajaran yang telah diajarkan dapat membuat 

ingatan dan pemahaman seorang siswa menjadi lebih baik lagi. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul yaitu: 

“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” 



6 
 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Intelligence Quotient Siswa SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010? 

2.  Bagaimanakah iklim sekolah di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

pelajaran 2009/2010? 

3. Bagaimanakah budaya membaca Siswa kelas XI IPS di SMA YP Unila 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010? 

4. Bagaimanakah hasil belajar ekonomi Siswa kelas XI IPS di SMA YP 

Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010? 

5. Apakah ada pengaruh Intelligence Quotient terhadap hasil belajar 

ekonomi pada Siswa kelas XI IPS di SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010? 

6. Apakah ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada 

Siswa kelas XI IPS di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010? 

7. Apakah ada pengaruh budaya membaca terhadap hasil belajar ekonomi 

pada Siswa kelas XI IPS di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010? 

8. Apakah ada pengaruh Intelligence Quotient, iklim sekolah dan budaya 

membaca terhadap hasil belajar ekonomi pada Siswa kelas XI IPS di 

SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010? 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada Intelligence Quotient (X1), iklim sekolah (X2), 

budaya membaca (X3), dan hasil belajar ekonomi (Y) pada siswa kelas XI IPS 

semester ganjil SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh Intelligence Quotient terhadap hasil belajar 

ekonomi pada Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010? 

2. Apakah ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada 

Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010? 

3. Apakah ada pengaruh budaya membaca terhadap hasil belajar ekonomi 

pada Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010? 

4. Apakah ada 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? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Intelligence Quotient terhadap hasil belajar 

ekonomi pada Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi 

pada Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya membaca terhadap hasil belajar 

ekonomi pada Siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010. 

4. Untuk mengetahui 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. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis, memberikan informasi bagi penulis, dan untuk 

mengembangkan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang 

pendidikan. 

2. Secara praktis, penelitian ini digunakan bagi: 

a. Siswa: sebagai salah satu cara untuk mengetahui presentase 

pengaruh Intelligence Quotient, iklim sekolah dan budaya 

membaca terhadap prestasi belajar ekonomi 
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b. Guru: sebagai mediasi untuk memperhatikan kembali iklim 

sekolah dan juga menumbuhkan budaya membaca sebagai kegiatan 

belajar dan penunjang proses belajar mengajar yang terdapat di 

sekolah tersebut. 

c. Bahan informasi untuk perpustakaan, serta bagi peneliti yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian yang akan diteliti adalah persepsi siswa 

tentang Intelligence Quotient (X1), iklim sekolah (X2), budaya membaca 

(X3) dan hasil belajar ekonomi (Y). 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh Siswa kelas XI IPS 

SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semeter ganjil tahun pelajatan 

2009/2010. 


