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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era 

globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah 

pendidikan. Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan 

berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan 

yang dilakukan secara tertentu tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat. 

Sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi 

siswa karena pendidikan merupakan titik tolak perwujudan generasi muda 

untuk siap bersaing di era globalisasi dan tuntutan zaman. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam 

Undang-ungang No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
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rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa. Bertujuan untuk 

mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.    

 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal 

merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Melalui sekolah, siswa belajar beberapa hal. Proses belajar yang terjadi pada 

individu memang merupakan sesuatu yang penting, karena melalui belajar 

individu  mengenal lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

disekitarnya.  

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri 

seseorang. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi 

pada seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan selalu diadakan 

penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa 

untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar inilah yang 

disebut sebagai prestasi belajar.  

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni 

"prestasi" dan "belajar", mempunyai arti yang berbeda. Untuk memahami 

lebih jauh tentang pengertian prestasi belajar, peneliti menjabarkan makna 

dari kedua kata tersebut. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa (faktor 

internal) maupun dari luar siswa (faktor eksternal). Faktor internal 
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diantaranya adalah minat, bakat, motivasi, tingkat intelegensi. Sedangkan 

faktor eksternal diantaranya adalah faktor metode pembelajaran dan 

lingkungan. Prestasi belajar berbentuk suatu nilai yang diperoleh ketika anak 

mengikuti proses belajar mengajar disekolah. 

Proses belajar mengajar erat sekali kaitannya dengan lingkungan atau 

suasana dimana proses itu berlangsung. Meskipun prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh banyak aspek seperti gaya belajar, fasilitas yang tersedia, 

pengaruh iklim kelas masih sangat penting. Hal ini beralasan karena ketika 

para peserta didik belajar diruang kelas, lingkungan kelas, baik itu lingkungan 

fisik maupun lingkungan non-fisik kemungkinan mendukung mereka atau 

bahkan malah mengganggu mereka.  

Menurut Kartono (1995 : 1) “ kecerdasan merupakan salah satu aspek 

yang penting, dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau 

seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal 

maka secara potensi ia dapat mencapai prestasi yang tinggi ”. 

Muhibbin (2008: 134) berpendapat bahwa intelegensi adalah “ semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seseorang siswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi 

seseorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk meraih sukses ”. Tes 

intelegensi hanya dirancang untuk mengukur proses berfikir yang bersifat 

konvergen yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau 

kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ini merupakan 

akibat dari pola pendidikan tradisional yang memang kurang memperhatikan 
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pengembangan proses berfikir divergen walau kemampuan ini terbukti sangat 

berperan dalam bebagai kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. 

Orang seringkali menyamakan arti intelegensi dengan IQ, padahal 

kedua istilah ini mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Arti 

intelegensi adalah merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan 

individu, sedangkan IQ atau tingkatan dari Intelligence Quotient, adalah skor 

yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya 

memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak 

menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. 

Menurut Suharnan ( 2005 : 375 ), “ Kreativitas tidak hanya dilakukan 

oleh orang-orang yang memang pekerjaannya menuntut pemikiran 

kreatif (sebagai suatu profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-

orang biasa di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi 

masalah ”. 

 

Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelejen, 

karena kreativitas yang merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif, 

meskipun demikian, hubungan antara kreativitas dan intelegensi tidak selalu 

menunjukkan bukti-bukti yang memuaskan, tetapi lebih tinggi lagi, ternyata 

tidak ditemukan adanya hubungan antara IQ dengan tingkat kreativitas. 

Gordon Dryden ( 2000: 185 ) dalam buku Revolusi Cara Belajar 

mengatakan bahwa ” Suatu ide adalah kombinasi baru dari unsur-unsur lama 

tidak ada elemen baru, yang ada hanyalah kombinasi-kombinasi baru”.  

Kreativitas akan menimbulkan sikap kritis, yang mana sikap kritis ini hanya 

akan dimiliki oleh individu yang mempunyai kecerdasan tinggi yang pada 

akhirnya akan mendorong untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. Salah 



5 

 

satu indikator tercapainya hasil belajar adalah dengan diketahuinya prestasi 

balajar yang dicapai oleh siswa sebagai subyek belajar. Prestasi belajar 

merupakan pencerminan hasil belajar yang dicapai siswa setelah usaha belajar 

yang dilakukannya selama jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan 

prestasi belajar maka dapat diketahui kemampuan dan kualitas belajar 

seseorang. Tingkat prestasi belajar seseorang akan memberikan sumbangan 

yang berarti bagi tercapainya kesuksesan seseorang di masa depan. 

Berdasarkan latar belakang  masalah  di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ PENGARUH  INTELEGENSI DAN 

KREATIVITAS SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI 

PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI I BENDOSARI SUKOHARJO 

TAHUN PELAJARAN  2010/2011 ”. 

 

B. Batasan Masalah  

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar 

permasalahan tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud sehingga 

penelitian lebih efektif, efisien dan terarah, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas tentang 

intelegensi siswa, kreativitas siswa dan prestasi belajar ekonomi.  

2. Obyek penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Bendosari 

Sukoharjo dengan jumlah responden sebanyak 40 siswa. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh intelegensi terhadap prestasi belajar ekonomi? 

2. Adakah pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar ekonomi? 

3. Adakah pengaruh intelegensi dan kreativitas terhadap prestasi belajar 

ekonomi?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh intelegensi terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bendosari Sukoharjo tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 1 Bendosari Sukoharjo tahun 2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh intelegensi dan kreativitas terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bendosari Sukoharjo 

tahun 2010. 
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E. Manfaat  Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan masukan pentingnya meningkatkan kualitas mengajar 

guru sehingga dapat mengarahkan peserta didik dalam meningkatkan 

prestasi   belajarnya. 

2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik tentang pentingnya 

belajar guna meningkatkan prestasi belajar. 

3. Merupakan bahan masukan sebagai sumbangan pemikiran pentingnya 

menghasilkan prestasi belajar dan dapat melengkapi referensi yang telah 

ada. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi 

yang akan penulis teliti. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian prestasi 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

pengertian prestasi belajar ekonomi, pengertian intelegensi, faktor 
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yang mempengaruhi intelegensi manusia, ciri-ciri intelegensi, 

macam-macam intelegensi, teori-teori inteligensi, meningkatkan 

skor nilai IQ, kreativitas, teori tentang kreativitas, ciri-ciri 

kepribadian kreatif,  faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, 

pengaruh inteligensi dan kreativitas belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Metode 

Penelitian, Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, Populasi, Sampel, 

Sampling, Variabel Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan 

Data, Uji Instrument, Try Out Angket, Uji Prasyarat Analisis dan 

Teknik Analisis Data. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum SMP 

Negeri I Bendosari Sukoharjo, Penyajian Data, Analisis Data, dan 

Pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 




