
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 
 

 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Intelligence Quotient (IQ) 

 

Banyak masyarakat umum yang mengenal intelligence sebagai istilah yang 

menggambarkan kecerdasan, kepintaran, kemampuan berpikir seseorang atau 

kemampuan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Gambaran seseorang 

yang memiliki intelegensi tinggi, biasanya merupakan cerminan siswa yang 

pintar, dan siswa yang pandai dalam studinya. Dalam sejarah telah dicatat 

bahwa sejak tahun 1904, Binet seorang ahli psikologi berbangsa Prancis 

beserta kelompoknya telah berhasil membuat suatu alat ukur untuk mengukur 

kecerdasan, yang disebut dengan Intelligence Quotient (IQ).  

 

Menurut Baharuddin (2007:128) “Intelligence Quotient atau IQ merupakan 

suatu ukuran dalam Inteligensi”. Intelligence Quotient  (IQ) dapat diartikan 

sebagai satuan tingkat kemampuan individu. Sedangkan menurut Suharsimi 

(2001:21) Intelligence Quotient hanyalah angka yang memberikan petunjuk 

tinggi rendahnya inteligensi seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, 

Intelligence Quotient merupakan nilai berupa skor dari suatu alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat inteligensi seseorang. 
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Hagenhan dan Olson dalam Hamzah B. Uno (2008: 59) mengungkapkan 

pendapat Piaget tentang kecerdasan yang didefinisikan sebagai:  

“ An intelligent act is one cause an approximation to the conditions optimal for 

an organism’s survival. In other word’s, intelligence allows an organism to 

deal efectively with is environment.”  

Pengertian di atas menjelaskan bahwa inteligensi merupakan suatu tindakan 

yang menyebabkan terjadinya penghitungan atas kondisi-kondisi yang secara 

optimal bagi organisme dapat hidup berhubungan dengan lingkungan secara 

efektif. Ditambahkan pula menurut Stern dalam Wagini (2004:9) 

Inteligensi adalah suatu kapasitas yang bersifat umum (general capacity) 

daripada individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi yang baru 

atau suatu problem yang dihadapi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, intelegensi dapat dipandang sebagai kemampuan 

atau kecerdasan seseorang dalam memecahkan masalah baik yang memerlukan 

pengertian maupun penggunaan simbol-simbol, inteligensi juga merupakan 

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru 

dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan 

pikirannya. Selain itu sebagai suatu tindakan, inteligensi selalu cenderung 

menciptakan kondisi-kondisi yang optimal bagi organisme untuk bertahan 

hidup dalam kondisi yang ada. 

 

Dengan inteligensi yang tinggi seorang siswa akan lebih mudah menyelesaikan 

masalah dengan efektif, seperti yang dijelaskan oleh J.P. Chaplin dalam 

Slameto (2003:56) bahwa: 
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“Inteligensi adalah kecakapan yang tediri dari tiga jenis kecakapan yang terdiri 

dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mepelajari dengan cepat” 

Sedangkan menurut Vernon dalam Slameto (2003:129) “Intelegensi adalah 

kemampuan untuk melihat hubungan yang relevan di antara obyek-obyek atau 

gagasan-gagasan, serta kemampuan untuk menerapkan hubungan-hubungan ini 

ke dalam situasi-situasi baru yang serupa”.  

 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh J.P. Chaplin dan Vernon dapat 

dikatakan bahwa siswa dengan inteligensinya dapat mempelajari sesuatu 

dengan cepat dan mampu memahami objek yang ada secara relevan ke dalam 

situasi tertentu yang masih serupa. Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan 

tingkat inteligensi siswa yang dinyatakan dengan Intelligence Quotient (IQ). 

 

 Menurut Woodworth dan Marque dalam Wasty Soemanto, klasifikasi 

tingkatan inteigensi manusia adalah sebagai berikut: 

Skor IQ  Klasifikasi 

140 – ke atas Genius (luar biasa) 

120 – 139  Very Superior (amat cerdas) 

110 – 119  Superior (cerdas) 

90 – 109  Normal (rata-rata) 

80 – 89  Dull (bodoh) 

70 – 79  Border line (batas potensi) 

50 – 69  Morrons (debiel) 

30 – 49  Embicile (embisiel) 

Di bawah 30 Idiot 

(Wasty Soemanto, 2006:154) 

 

Berdasarkan tingkat intelegensi di atas, Slameto (2003: 120) memberikan ciri-

ciri mental intelektual anak yang pandai sebagai usia mental lebih tinggi dari 
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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. Ditambahkan pula menurut Slameto (2003:188) bahwa: 

”anak yang normal kecerdasannya biasanya dapat mengorganisasikan 

situasi/masalah dan berfikir yang logis, mengerti hubungan sebab akibat, 

memecahkan masalah/berfikir secara ilmiah”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa bila dihubungkan dengan proses belajar siswa 

intelegensi akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa yang cerdas akan 

dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang 

sedang/normal. Lebih lanjut Slameto (2003:58) menjelaskan bahwa: 

“Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dalam situasi yang 

sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”. 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa Intelligence Quotient (IQ) sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi, yakni menentukan tinggi 

rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa artinya bahwa siswa yang memiliki 

tingkat intelegensi tinggi akan memperoleh kemudahan dalam belajarnya 

daripada siswa yang memiliki intelegensi rendah.  

  

Sesuai dengan pendapat Nurkacana dan Sumartana dalam Wagini (2004:12) 

“Karena inteligensi merupakan suatu korelasi yang cukup tinggi dengan 

prestasi belajar siswa yang dicapai di sekolah maka tes inteligensi dapat 

digunakan untuk meramalkan sukses tidaknya seorang anak dalam pelajaran di 

sekolah pada umumnya.” 
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Selain itu pula dengan inteligensinya siswa dapat mencapai apa yang telah 

dicita-citakan, seperti yang dikemukakan oleh Muhibbin (1999:135) bahwa:  

“Semakin tinggi tingkat kemampuan inteligensi seseorang siswa maka semakin 

besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan inteligensi seorang siswa maka semakin kecil peluang untuk 

meraih sukses”.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa inteligensi yang dimiliki 

siswa yang tercermin dari Intelligence Quotient (IQ) dapat menentukan tujuan 

dari belajar yang dilakukannya. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut akan 

merangsang siswa lebih giat dalam belajar dan memperlihatkan pengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa. 

 

2. Iklim Sekolah 

 

Iklim menurut Davis dan Jhon, dalam Siti Maidasari (2006:32) adalah “konsep 

sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi”. Apabila 

gaya hidup itu dapat ditingkatkan, kemungkinan besar tercapai peningkatan 

prestasi yang dapat diukur.ditambahkan pula menurut Depdiknas (2004:6) 

menyatakan bahwa “iklim adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

persepsi bersama dari sejumlah orang tentang organisasi unit kerja”. 

Berdasarkan uraian tersebut, iklim merupakan suatu hubungan antar-personil 

dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan. 

 

Sekolah merupakan tempat belajar yang seharusnya memberikan layanan 

pembelajaran yang bermutu melalui strategi pembelajaran yang bervariasi, 
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penilaian yang kontinu, mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta 

memperhatikan keaktifan siswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan harian 

yang dilaksanakan di sekolah. Untuk menciptakan hal tersebut sebuah sekolah 

baiknya memiliki iklim sekolah yang baik yang nantinya dapat memberikan 

kenyamanan bagi seluruh elemen sekolah khususnya siswa untuk 

melaksanakan kegiatan harian yang di laksanakan di sekolah. 

Adapun yang dimaksud dengan iklim sekolah menurut Cohen et.al. dalam 

Pinkus (2009:14) adalah “kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah, 

berdasarkan pola perilaku siswa, orang tua dan pengalaman personil 

sekolah tentang kehidupan sekolah yang mencerminkan norma-norma, 

tujuan, nilai, hubungan interpersonal, parktek belajar dan mengajar, serta 

struktur organisasi”. 

 

Sedangkan menurut Larsen dalam Siti Maidasari (2007:10) mengemukakkan 

bahwa iklim sekolah adalah “norma-norma, harapan-harapan, dan kepercayaan 

personalia sekolah yang menguasai perilakunya dalam melaksanakan tugas”.  

 

Menurut Sorenson dan Goldsmith dalam Rastodio (2008:30)  iklim sekolah 

dipandang sebagai suatu  kepribadian kolektif dari sekolah. Oleh karena itu inti 

dari iklim sekolah adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain . 

(dalam http://rastodio.com/pendidikan/iklim-sekolah-school-climate.html)  

Ditambahkan pula oleh Halpin dan Crot (1963) yang menjelaskan iklim 

sekolah sebagai sesuatu yang intangible tetapi penting untuk sebuah organisasi 

dan dihubungkan dengan kepribadian seorang individu. (dalam 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-kaitannya-

dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/).   

 

 

 

 

http://rastodio.com/pendidikan/iklim-sekolah-school-climate.html
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-kaitannya-dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-kaitannya-dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/
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Hoy dan Miskel dalam Febrina (2008:49) menjelaskan “iklim sekolah merujuk 

kepada hati dan jiwa dari sebuah sekolah, psikologis, dan atribut institusi yang 

menjadikan sekolah memiliki kepribadian, yang relatif bertahan dan dialami 

oleh seluruh anggota yang menjelaskan persepsi kolektif dari perilaku rutin, 

dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku di sekolah”. Lebih lanjut dikatakan 

oleh Hoy dan Miskel dalam Febrina (2008:50) bahwa iklim sekolah dapat 

terbagi menjadi beberapa konsep berbeda yang telah digambarkan dan 

dianalisis dalam “Three different conceptualizations of clasmate were describe 

and analyzed”, yaitu: 

1) iklim terbuka, yaitu adanya karakteristik yang efektif, 

2) iklim sehat, yaitu adanya dinamika yang sehat dari sekolah yaitu 

mengenai kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan antar anggota 

dan prestasi siswa, 

3) iklim sosial yang dimana tersusun dalam rangkaian kesatuan yang 

panjang dalam orientasi pengawasan murid. 

 

 

Penilaian akan suatu iklim sekolah yang baik dapat didasarkan pada konsep 

yang dinyatakan oleh Taguiri (1968) mengenai taksonomi iklim sekolah yang 

mencakup empat dimensi yaitu: 

1) Ekologi: aspek-aspek fisik-materil, seperti bangunan sekolah, ruang 

perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK dan 

sejenisnya;  

2) milieu: karakteristik individu di sekolah pada umumnya, seperti: modal 

kerja guru, latar belakang siswa, stabilitas staf dan sebagainya; 

3) sistem sosial: struktur formal maupun informal atau berbagai peraturan 

untuk mengendalikan interaksi individu dan kelompok di sekolah, 

mencakup komunikasi kepala sekolah dengan guru, partisipasi staf 

dalam pengambilan keputusan, ketelibatan siswa dalam pengambilan 

keputusan, kolegialitas, hubungan guru dengan siswa; dan 

4) budaya: sistem nilai dan keyakinan, seperti norma pergaulan siswa, 

ekspektasi keberhasilan, dan disiplin sekolah. (dalam 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-

kaitannya-dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/) 

 

 

Berdasarkan hal tersebut iklim sekolah merupakan seluruh aspek dalam 

lingkungan sekolah, baik dari segi lingkungan fisik yang meliputi sapek sarana 

dan prasarana sekolah, serta lingkungan sosial yang meliputi, proses 

pembelajaran, desain pembelajaran, komunikasi dan interaksi, serta norma-

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-kaitannya-dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/iklim-sekolah-kaitannya-dengan-hasil-akademik-dan-non-akademik-siswa/
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norma/aturan dan kebiasaan yang dikembangkan di sekolah dimana siswa 

malaksanakan proses pembelajaran. 

 

Hal tersebut di atas, diperkuat oleh pendapat Soedomo dalam Mulyasa 

(2007:67), “bahwa semakin menyenangkan tatanan lingkungan fisik akan 

memberikan dampak positf bagi proses pembelajaran. Dimana iklim sekolah 

(fisik dan sosial) yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar 

yang memadai: seperti sarana belajar, laboratorium, pengaturan  lingkungan, 

penampilan dan sikap guru itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan 

pembelajaran secara tepat, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan 

siswa. Melalui lingkungan yang kondusif diharapkan akan tercipta iklim 

sekolah dan iklim pembelajaran yang nyaman, aman, tenang, dan 

menyenangkan (joyfull teaching and learning), yang mampu menumbuhkan 

semangat gairah dan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal yang berdampak pada prestasi belajar siswa”. 

 

Menurut Mulyasa (2007:67)  pengelolaan pendidikan harus 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. 

 

Iklim sekolah yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong 

yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran, sebaliknya 

ikim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan.  
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3. Budaya Membaca 

 

Secara terminologis pengertian budaya menurut Montago dan Dawson (1993) 

merupakan way of life, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas 

tertentu pula dari suatu bangsa. Kemudian Kotter dan Hesket (1992) yang 

dikutip dalam The American Herritage Dictionary mendefinisikan kebudayaan 

secara formal, sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan 

melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan dan segala hasil kerja dan 

pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. 

  

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat (2000:181), kata budaya berasal dari 

kata Sansekerta yaitu buddhi. Ditambahkan pula bahwa kata budaya sebagai 

suatu perkembangan dari majemuk budi dan daya.karena itu budaya dapat 

diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Lebih 

lanjut Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitsa dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain-lain;  

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan 

berpola dari manusia dalam masyarakat dan; 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah sesuatu 

yang abstrak yang dapat diukur berdasarkan karakteristik umum. 

 

Bond dan Wagner (Bafadal, 2008:193) mendefinisikan membaca sebagai 

suatu proses menangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud 

oleh pengarangnya, menginterpretasi, mengevaluasi konsep-konsep 

pengarang, dan merefleksikan atau bertindak sebagaimana yang dimaksud 

dari konsep-konsep tersebut.  
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Pendapat tesebut diperkuat oleh pendapat Kurniasih, Nuning (dalam 

http://www.putska.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/nuning-budaya 

baca.pdf ) yang menyatakan bahwa membaca adalah hal yang sangat 

fundamental dalam proses belajar dan pertumbuhan intelektual.  

 

Selanjutnya Soedarso (Mulyono Abdurrahman, 1999:200) mengemukakan 

bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah 

besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan pengertian, khayalan, 

pengamatan, dan ingatan. Serupa dengan pendapat Suhadi (dalam 

http://www.suhadinetmembaca/Kegiatan 

MembacaMenjadiBudayaGurudanSiswaKita.Mungkinkah«Suhadinet.wordpres

s.com.htm) yang menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses untuk 

mendapatkan informasi atau pengetahuan dengan menggunakan indera mata 

dari sesuatu yang ditulis.  

   

Berdasarkan uraian diatas, membaca merupakan aktivitas kompleks yang 

mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik yang terkait dengan membaca 

adalah gerak mata dan ketajaman dalam penglihatan. Sedangkan untuk 

aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Melalui kegiatan 

membaca siswa dapat memenuhi segala hal yang berkaitan dengan 

ketersediaan sarana bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan jenis 

informasi yang siswa butuhkan. Selain itu, saat membaca siswa dituntut tidak 

hanya dapat mengoperasiakan berbagai keterampilan dalam memahami kata-

kata dan kalimat tetapi juga kemampuan menginterpretasikan serta 

http://www.putska.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/nuning-budaya%20baca.pdf
http://www.putska.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/nuning-budaya%20baca.pdf
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mengevaluasi bahan bacaan sehingga nantinya siswa dapat memperoleh 

gambaran yang utuh atas suatu informasi.    

 

Menurut Roziin, 2008 (dalam 

http://www.roziin.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=22

2&Itemid=47), Budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik 

dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap apa-apa saja informasi yang 

terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. Sumber 

bacaan bisa diperoleh dari buku, surat kabar, tabloit, intenet dan 

sebagainya. Dianjurkan untuk membaca berbagai hal yang positif. 

 

Informasi yang baik akan membuat hasil yang baik pula bagi anda. Niscaya 

hidup akan lebih baik dari sebelumnya. Salah satu sarana yang sangat 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah budaya membaca. Melalui 

perpustakaan sekolah siswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

telah dimiliki, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar.  

 

Sedangkan menurut Toyip, M. 2009 (dalam http://ath-

thoys.blogspot.com/2009/01/artikelbudayabacabuku.html) mengemukakan 

bahwa, budaya membaca merupakan materi bacaan yang kompleks, rendahnya 

budaya membaca karena mereka belum menggunakan cara tertentu yang 

memudahkan memahami dan mengingat kembali, di mana keadaan tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: 

a. Minat Baca siswa rendah, mereka hanya mau membaca jika ada 

tugas dari guru dan harus dilaporkan. 

b. Motivasi balajar siswa rendah, termasuk dalam hal membaca. 

c. Siswa belum menemukan cara yang mudah dalam memahami isi 

bacaan. 

d. Siswa belum menemukan cara yang efisien untuk mengingat materi 

bacaan. 

2. Faktor guru: 

a. Guru masih kurang dalam memberikan tugas membaca. 

b. Guru kurang memonitor hasil belajar dari tugas membaca. 

http://www.roziin.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=222&Itemid=47
http://www.roziin.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=222&Itemid=47
http://ath-thoys.blogspot.com/2009/01/artikelbudayabacabuku.html
http://ath-thoys.blogspot.com/2009/01/artikelbudayabacabuku.html
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c. Guru kurang peka terhadap kesulitan siswa yang berhubungan 

dengan tugas membaca. 

d. Guru kurang memberikan bimbingan terhadap siswa tentang 

membaca yang efektif dan efisien. 

3. Faktor budaya sekolah: 

a. Kurang dikembangkannya budaya membaca di kalangan guru 

maupun siswa. 

b. Kurangnya fasilitas perpustakaan, misalnya ruangan dan tempat 

duduk yang kurang nyaman untuk membaca. 

 

Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa budaya membaca memang cukup 

berperan dalam menambah pengetahuan siswa yang juga akan berdampak pada 

hasil belajar anak nantinya. Dapat ditambahkan pula bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi rendahnya budaya membaca terhadap peningkatan 

hasil belajar. Hal ini diperkuat oleh pendapat Nengah, P. 2009. (dalam 

http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-

rendah.html), yang menyatakan ada pengaruh budaya membaca terhadap 

peningkatan prestasi belajar. Dimana prestasi belajar tersebut merupakan 

kumpulan hasil akhir dari hasil-hasil belajar siswa. 

 

4. Hasil Belajar Ekonomi 

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. Menurut Gagne, belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Setelah belajar setiap individu memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai. Setelah belajar maka diperoleh hasil belajar yang berupa 

kapabilitas untuk mengetahui, memahami dan mengerti konsep. Timbulnya 

kapabilitas tersebut karena adanya stimulus yang berasal dari lingkungan dan 

dari proses kognitif yang dilakukan oleh siswa. Lebih lanjut dikatakan oleh 

http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-rendah.html
http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-rendah.html
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Gagne dalam Dimyati dan Mujiono (2006:10) bahwa belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, 

melewati pengelolaan informasi, menjadi kapabilitas baru. Dimana belajar 

terdiri dari tiga faktor penting yaitu kondisi eksternal, internal dan hasil belajar. 

 

Sedangkan menurut Slameto (2003:2) belajar adalah merupakan usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku pada diri individu yang sedang belajar 

meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan yang didapat 

melalui pengalaman dan berlangsung secara aktif dengan lingkungan 

belajarnya yang akan nampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas sebagai 

hasil dari pengalaman belajar yang dilakukan secara berkelanjutan untuk 

mencapai tujuan. 

 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa yang diwujudkan dalam 

bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes pada saat berakhirnya proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat burton dalam Hamalik (2001:31) 

bahwa hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apersepsi, abilitas dan keterampilan. 
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Sedangkan hasil belajar menurut Suharsimin Arikunto (2001:63) sebagai hasil 

yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih 

dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.  

 

Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan 

maksimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajarannya. 

Dimana hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yang 

dikemukakan oleh Bloom dalam 

(http://mudjiono.wimamadiun.com/materi/deskripsi.pdf), prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 kawasan, yaitu: 

(1) Kognitif 

(2) Afektif 

(3) Psikomotorik 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari pembelajaran disekolah dan 

bukti dari pelaksanaan kegiatan bel;ajar mengajar yang dilaksanakan secara 

maksimal yang dinyatakan dalam bentuk skor. 

 

Dalam proses belajar, tidak semua siswa mendapatkan hasil belajar sesuai 

dengan yang diharapkan. Menurut Slameto (2003:54-58) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar antara lain: 

1. Faktor interen, yaitu faktor yang datang dari dalam diri individu yang 

sedang belajar, meliputi: 

a. faktor jasmaniah atau biologis meliputi kesehatan dan cacat 

tubuh;  

http://mudjiono.wimamadiun.com/materi/deskripsi.pdf
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b. faktor psikologis meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan; 

c. faktor kelelahan. 

2. Faktor eksteren, yaitu faktor yang datang dari luar individu yang 

sedang belajar, meliputi: 

a. faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; 

b. faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah; 

c. faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mas 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.   

 

Berdasarkan pendapat tersebut, disebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi 

belajar siswa itu bermacam-macam baik dari faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa yang meliputi aspek fisiologis maupun psikologis siswa ataupun 

faktor yang berasal dari luar diri siswa yang meliputi lingkungan sosial 

maupun lingkungan non sosial.  

 

Menurut Paul A. Samuelson (Suherman Rosyidi, 2002:8) ilmu ekonomi 

adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam 

menentukan atau menjatuhkan penilaiannya, dengan atau tanpa 

menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang 

langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif, untuk 

memproduksi berbagai barang atau membagikannya untuk dikonsumsi, 

baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai 

golongan dan kelompok di dalam masyarakat.  

 

Ditambahkan pula menurut Eeng Ahmat (2002:7) Ilmu ekonomi adalah ilmu 

yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan 

segala keterbatasan sumber-sumber ekonomi. 

 

Dari uraian di atas, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara 

manusia dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan segala 

keterbatasan sumber-sumber ekonomi. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
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diperoleh siswa setelah siswa melakukan kegiatan belajar disekolah, dimana 

hasil belajar tersebut memberikan informasi kepada siswa dan guru sejauh 

mana keberhasilan belajar telah diraih. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat  

Djamarah (2000:97) yang mengemukakan keberhasilan proses pembelajaran 

dibagi atas beberapa tingkat atau taraf, yaitu: 

a. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasi 

oleh anak didik. 

b. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% sampai dengan 

99%) bahanpelajaran dapat dikusai oleh anak didik. 

c. Baik/maksimal, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik 

hanya 66% sampai dengan 75% saja. 

d. Kurang, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik kurang dari 

60%. 

 

Dari pendapat diatas, hasil belajar ekonomi yang dicapai oleh siswa merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seorang siswa pada mata pelajaran 

ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk nilai dari guru kepada muridnya 

setelah seorang siswa melaksanakan usaha-usaha belajar pada suatu periode 

tertentu. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

1. Dewi Nur Fofiah  (2007) yang berjudul pengaruh persepsi siswa tentang 

iklim sekolah dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

ekonomi/akuntansi semester I siswa kelas II SMA Budaya Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2005/2006 

2. Wagini (2004) yang berjudul Pengaruh Tingkat Intelegensi dan Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas II Semester genap 

SMU YP Unila Bandar Lampung T.P. 2003/2004. 
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3. Heni Safitri (2009) yang berjudul pengaruh motivasi berprestasi dan 

budaya membaca terhadap peningkatan prestasi belajar IPS terpadu pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2008/20009. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan 

dari luar diri siswa. Intelligence Queotient atau IQ merupakan suatu ukuran 

dalam Inteligensi dimana IQ dapat diartikan sebagai satuan tingkat kemampuan 

individu. Intelligence Queotient sendiri merupakan ukuran kecepatan belajar 

untuk menguasai materi suatu pelajaran. Hal ini berarti apabila siswa yang 

memiliki Intelligence Queotient yang tinggi akan dapat menguasai materi 

pelajaran lebih cepat dibandingkan siswa dengan Intelligence Queotient yang 

rendah yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Slameto (2003:58) yang menjelaskan bahwa: “Intelegensi 

besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dalam situasi yang sama, siswa 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”. 

 

Kondisi fisik maupun sosial yang ada di sekolah yang merupakan bagian dari 

iklim sekolah yang dapat di identifikasi sebagai faktor yang cukup berpengaruh 

kepada hasil belajar siswa. Indikator Iklim sekolah yang positif merupakan 

suatu kondisi dimana keadaan sekolah dan lingkungannya dalam keadaan aman 
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damai, dan menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar sehingga nantinya 

hasil belajar yang diperoleh siswa pun akan meningkat dan mencapai hasil  

yang maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedomo dalam Mulyasa 

(2007:67): “Melalui lingkungan yang kondusif diharapkan akan tercipta iklim 

sekolah dan iklim pembelajaran yang nyaman, aman, tenang, dan 

menyenangkan (joyfull teaching and learning), yang mampu menumbuhkan 

semangat gairah dan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal yang berdampak pada prestasi belajar siswa”. 

 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah budaya membaca. 

Rendahnya budaya membaca siswa dalam kehidupan sehari-hari disebabkan 

oleh berbagai macam faktor, baik dari dalam diri siswa maupun dari luar diri 

siswa. Melalui membaca siswa dapat memenuhi segala hal yang berkaitan 

dengan ketersediaan sarana bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan jenis 

informasi yang siswa butuhkan. Selain itu, saat membaca siswa dituntut tidak 

hanya dapat mengoperasiakan berbagai keterampilan dalam memahami kata-

kata dan kalimat tetapi juga kemampuan menginterpretasikan serta 

mengevaluasi bahan bacaan sehingga nantinya siswa dapat memperoleh 

gambaran yang utuh atas suatu informasi sehingga nantinya akan banyak 

pengetahuan yang didapatkan. Melalui budaya membaca siswa akan terbiasa 

untuk menambah ilmu yang dimilikinya dan dimungkinkan akan berpengaruh 

pada hasil belajarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Nengah, P. 2009. (dalam 

http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-

rendah.html), yang menyatakan “ada pengaruh budaya membaca terhadap 

peningkatan prestasi belajar. Dimana prestasi belajar tersebut merupakan 

kumpulan hasil akhir dari hasil-hasil belajar siswa”. 

 

http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-rendah.html
http://www.borneotribune.com/melawi/budaya-gemar-membaca-masih-rendah.html
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Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:    

Gambar 1:   Paradigma Pengaruh Intelligence Quotient, Iklim sekolah, 

dan budaya membaca terhadap hasil belajar ekonomi siswa. 
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             r3  R                            

 

 

D. Hipotesis 

 

1. Ada pengaruh Intelligence Quotient terhadap hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

2. Ada pengaruh iklim sekolah  terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Ada pengaruh budaya membaca terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

4. Ada pengaruh Intelligence Quotient, iklim sekolah dan budaya membaca 

terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI SMA YP Unila 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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