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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat 

menimbulkan persaingan yang ketat diberbagai bidang. Dengan adanya 

persaingan yang pesat maka setiap bangsa khususnya bangsa Indonesia 

dituntut mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, karena 

dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka Negara 

Indonesia dapat bersaing dengan Negara lain. Sumber daya manusia yang 

ada di Indonesia masih jauh tertinggal dengan Negara maju lainnya. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan karena 

banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan. Hal ini 

menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih dibawah rata-rata. 

Tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata membuat masyarakat menjadi 

bodoh, hal ini menyebabkan kemiskinan dan mudah diperdaya oleh 

Negara maju. Orang yakin salah satu cara untuk menekan tingkat 

kemiskinan dan tidak mudah terpedaya oleh Negara maju dengan cara 

menambah populasi yang bersekolah dan terdidik. 

Cara untuk menambah populasi yang bersekolah dan terdidik 

sehingga mendapat kualitas yang baik salah satunya melalui pendidikan. 

Tanpa pendidikan masyarakat Indonesia akan terpuruk dalam lingkaran 

kebodohan. Tujuan pendidikan Nasional seperti yang termuat dalam 
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Undang-undang No.20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional tersebut maka 

dibutuhkan sumber manusia yang cerdas. Kecerdasan setiap orang 

berbeda-beda, ada yang cepat memahami apa yang dipelajari dan ada juga 

yang lamban dalam memahami apa yang yang dipelajari. Kecerdasan 

setiap orang dapat dilihat dari hasil yang dicapai atau biasa disebut dengan 

prestasi. 

Prestasi menurut W.S Winkel (1991:161) adalah “bukti usaha yang 

dicapai”. Prestasi dibedakan menjadi dua macam yaitu prestasi akademik 

dan prestasi non akademik. Prestasi akademik dapat dilihat dari nilai 

raport sedang prestasi non akademik dapat dilihat dari bagaimana 

seseorang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Prestasi 

belajar setiap orang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

tingkat intelegensi dan fasilitas belajar. Tingkat intelegensi setiap orang 

tidak sama, karena tingkat intelegensi merupakan faktor bawaan atau dasar 

yang dimiliki seseorang yang ikut menentukan berhasil tidaknya dalam 

belajar. Menurut Ngalim Purwanto (2002:52) berpendapat “intelegensi 

adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan 

seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu”. Intelegensi merupakan 

kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan sesuai 
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dengan kepribadian, karena intelegensi merupakan faktor bawaan maka 

sejak dini harus dibentuk dengan cara memberikan asupan yang baik. 

Hasil dari intelegensi setiap orang khususnya siswa dapat diperoleh 

dengan cara mengukur intelegensi atau biasa disebut dengan tes IQ. Dalam 

pengukuran ini harus dibantu oleh tenaga ahli psikologi. Kemampuan anak 

untukl berprestasi tinggi disekolah tidak hanya ditentukan oleh potensi 

intelegensi yang mereka miliki tetapi juga oleh berbagai hal sepertifasilitas 

belajar. Intelegensi juga harus didukung oleh dengan fasilitas belajar 

karena walaupun tingkat intelegensi tinggi namun pemenuhan fasilitas 

tidak lengkap maka prestasi yang dicapai tidak akan maksimal. Jika 

pemenuhan fasilitas belajar anak diperbaiki memungkinkan hasil 

pengukuran IQ anak mengalami perubahan kearah positif, artinya sebelum 

fasilitas belum diperbaiki anak tidak menunjukkan kemampuan yang 

optimal ketika dievaluasi akan tetapi ketika dia memperoleh fasilitas 

belajar yang baik maka dia dapat menunjukkan potensi yang maksimal. 

Pemenuhan fasilitas belajar yang baik dapat mendorong siswa 

untuk rajin belajar. Menurut Suharsimi Arikunto (1997:6) berpendapat 

“fasilitas belajar adalah sarana dan prasana yang dapat memudahkan dan 

melancarkan suatu usaha”. Fasilitas dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu 

yang berwujud antara lain tempat belajar, alat atau media belajar, 

laboratorium dan perpustakaan, sedang fasilitas non fisik adalah fasilitas 

yang tidak berwujud benda seperti bimbingan konseling yang diberikan 
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oleh guru. Kelengkapan yang diberikan oleh sekolah berbeda-beda ada 

fasilitas yang lengkap adapula yang kurang. Dukungan fasilitas yang 

diberikan oleh pihak sekolah diharapkan mampu mempengaruhi 

peningkatan prestasi siswa. 

Dalam proses pembelajaran kedua factor diatas sangat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Untuk mencapai prestasi yang baik 

maka siswa perlu memperhatikan tingkat kecerdasannya dan pemenuhan 

fasilitas belajar yang memadai dan lengkap sehingga mendukung kegiatan 

belajar agar mendapat hasil yang maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH 

INTELEGENSI QUOTIENT (IQ) DAN FASILITAS BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2007/2008”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah-masalah yang disajikan diatas merupakan permasalahan 

yang komplek, agar memberi arahan yang jelas dan pasti diperlukan 

adanya pembatasan masalah. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan Intelgensi Quotient 

siswa kelas VII di SMP NEGERI 1 BOYOLALI. 
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2. Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan fasilitas belajar 

disekolah seperti ruang kelas, laboratorium, kelengkapan alat  belajar 

dan perpustakaan di SMP NEGERI 1 BOYOLALI. 

3. Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan prestasi belajar 

ekonomi yang diambil dari raport siswa kelas VII di SMP NEGERI 1 

BOYOLALI. 

4. Penelitian ini dilakukan di SMP NEGERI 1 BOYOLALI kelas VII 

tahun ajaran 2007/2008. 

 

C. Perumusan Masalah 

Di dalam melakukan penelitian ilmiah maka seorang peneliti harus 

mengetahui masalah apa yang akan diteliti. Hal ini sangat penting dan 

perlu diperhatikan agar dalam penelitian ini tidak mengalami kesulitan 

pemecahan persoalan dan tidak terjadi simpang siur. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan suatu permasalahan 

sebagai berikut :”Adakah pengaruh intelegensi quotient dan fasilitas 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP NEGERI 1 

BOYOLALI secara partial maupun silmultan”.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan untuk 

mengetahui ada-tidaknya pangaruh Intelegensi Quotient dan fasilitas 
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belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP NEGERI 1 Boyolali kelas VII 

tahun ajaran 2007/2008 baik secara partial maupun secara silmutan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat dilihat dari segi teoritis 

       a. sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

gambaran mengenai ada tidaknya pengaruh intelegensi quotient 

dan fasilitas belajar terhadap prestasi.  

       b. Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat dilihat dari segi praktis 

       a. Memberi masukan kepada orang tua dalam menentukan peranan 

orang tua dalam pemberian fasilitas belajar yang memadai agar 

dapat meningkatkan prestasi. 

       b. Memberi masukan kepada orang tua bahwa untuk meningkatkan 

intelegensi maka dari kecil anak diberi asupan yang baik 

       c. Memberi masukan kepada sekolah agar selalu berusaha memenuhi   

fasilitas belajar. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian  sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab in akan menguraikan tentang teori-teori yang 

digunakan dalam pembahasan masalah teori-teori tersebut 

antara lain pengertian intelegensi quotient, pengertian 

fasilitas belajar, pengertioan prestasi belajar dan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka pemikiran, 

populasi, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




