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 ABSTRAK 

Nama  : Risna 

Nim  : 40400114116 

Judul : Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses Belajar 

Mengajar Di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Skripsi ini membahas tentang Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan 

Proses Belajar Mengajar Di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar. Pokok masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah adakah hubungan pemanfaatan 

perpustakaan dengan proses belajar mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar dan seberapa besar hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses 

belajar mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar Tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak hubungan  pemanfaatan perpustakaan 

dengan proses belajar mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar dan 

seberapa besar hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar 

di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan 

pendekatan kuantitatif, yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah siswa yang 

berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar dari bulan Januari-Desember 

tahun 2017 dengan jumlah rata-rata pengunjungnya perbulan 148 pemustaka dan 

yang menjadi sampel dari penelitian ini yaitu 60. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

metode kuantitatif yang merupakan metode pengolahan data yang bersifat statistic. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengolahan data kedua variabel 

menggunakan SPSS diperoleh nilai korelasi sebesar 0,714 (positif), artinya ada 

hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar yang 

kuat. Sesuai dengan uji korelasi product moment , nilai tersebut menunjukkan adanya 

korelasi yang kuat (0,60-0,799), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar 

mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar. Berdasarkan hasil tersebut, 

hipotesis kerja (Ha) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel diterima, sekaligus menolak hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak ada 

hubungan anatara pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar 

 

Kata Kunci : Pemanfaatan Perpustakaan, Proses Belajar Mengajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang dewasa ini, 

membuat manusia sadar bahwa tugas sekolah tidak cukup melatih ingatan dan 

kemahiran dalam beberapa mata pelajaran saja. Keadaan buku-buku pelajaran 

terutama di sekolah-sekolah masih menunjukkan suatu kekosongan meskipun 

masih banyak  juga sekolah-sekolah yang dapat menyediakan buku-buku 

pelajaran untuk siswanya, keadaan sering tidak memuaskan karena masih banyak 

di pakai buku pelajaran yang tidak sesuai  dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983:34). 

Sumbangsi perpustakaan terhadap kemajuan dunia pendidikan merupakan 

hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Perpustakaan adalah salah satu sumber ilmu 

pengetahuan dan dengan cara yang unik pula menjadi tempat untuk 

mendokumentasikan dan melestarikan informasi penting yang ada. Ia merupakan 

lembaga yang berkompoten dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan 

menyebarkan serta menemukan kembali informasi karena perpusatakaan-lah 

lembaga penyedia sumber informasi (Basuki, 1991:6). 

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 

memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Indikasi manfaat 

tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi siswa tetapi lebih jauh lagi, siswa 
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mampu mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi. Siswa terbiasa 

belajar mandiri, terlatih kearah tanggung jawab dan selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi (Bafadal, 2011:5). 

Perpustakaan sekolah tidak hanya berhenti sebagai pusat belajar  tetapi 

melengkapi diri yakni untuk membekali kemampuan dasar kepada siswa serta 

mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Perpustakaan 

sekolah sebagai bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dengan sekolah itu 

sendiri maka pada dasarnya unit tersebut diharapkan dapat menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan dasar itu sendiri (Ibrahim, 2015:35).  

Berdasarkan pada Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007  

tentang system Pendidikan Nasional pada pasal 2 dinyatakan bahwa sekolah harus 

menyediakan sumber belajar. Diantara sekian banyak sumber belajar yang ada di 

sekolah, perpustakaan menempati titik sentral, keberadaanya merupakan jantung 

pemebelajaran. Hal ini menunjukan bahwa sekolah berkewajiban menyediakan 

perpustakaan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa dan 

civitas  akademik di sekolah. (Perpustakaan Nasional RI, 2009:18) 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Komalasari (2011) yang berjudul 

Hubungan Proses Belajar Mengajar Dengan Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan 

Di Pesantren Madani UIN Alauddin Pao-Pao yang membahas tentang proses 

belajar mengajar, Sedangkan judul yang saya ingin teliti adalah Hubungan 

Pemanfaatan Perpustakaan dengan proses belajar mengajar Di SMA Negeri 13 

Makassar. 
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Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar dimanfaatkan oleh pelajar dengan 

layanan yang ada di perpustakan tersebut, maka pengelolah perpustakaan menjadi 

penghubung antar pemustaka dengan sumber informasi dengan memberikan 

pelayanan manual maupun menggunakan teknologi informasi. Agar pemustaka 

atau siswa dapat berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan  

untuk melakukan penelusuran informasi yang mereka butuhkan. 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti  

“Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses Belajar Mengajar Di 

SMA  NEGERI 13 Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut  

1. Adakah hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar 

mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar ? 

2. Seberapa besar hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar 

mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar  ? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan dan merupakan 

kerangka dasar pembahasan selanjutnya yang akan dibuktiakan melalui penelitian. 

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas maka dikemukakan hipotesis atau 

jawaban sementara, sebagai berikut:  
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Ha: Ada hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar 

mengajar di perpustakaan SMA N EGERI 13 Makassar 

Ho: Tidak ada hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan proses 

belajar mengajar di perpustakaan SMA NEGERI 13 Makassar 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional  

a. Pengertian hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

ikatan, pertalian. Sedangkan pengertian hubungan menurut istilah 

adalah adanya sangkut pautan orang yang satu dengan orang yang 

lainnya.  

b. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan  

menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan 

berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, imbuhan pe-an 

yang berarti proses atau perubahan memanfaatkan ( Poerwadarminto: 

2002 : 125 ). 

c. Perpustakaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

menyatakan bahwa perpustakaan berasal dari kata pustaka yang 

berarti: kitab buku; kitab primbon, kumpulan buku; biblote 

(Poerdaminto: 1999, 783 ). 

d. Proses belajar mengajar  merupakan suatu kegiatan intraksi antara guru 

dan murid dimana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar ( 

Dimyanti: 2006: 162 ). 
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Proses belajar mengajar juga diartikan sebagai suatu proses 

terjadinya intraksi antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran, yang berlangsun dalam suatu lokasi tertentu 

dalam jangka satuan waktu tertentu pula ( Hamalik, 2006: 162). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan 

cakupan penelitian, baik dari segi rentang waktu maupun wilayah objek 

penelitian. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah dikhususkan terhadap Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan 

Proses Belajar Mengajar di SMA NEGERI 13 Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

1. Skripsi “Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan 

Peningkatan minat Belajar Siswa SMAN 1 Model Marioriwawo 

Kabupaten soppeng” pada tahun 2013. Rahma ekawati Dalam skripsi ini 

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dalam meningkatakan minat belajar siswa.. 

2. Ibrahim Bafadal dengan judul bukunya Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 

yang membahas tentang Pendidikan Yang Menunjang Proses Belajar 

Mengajar. 

3. Dian Sinaga denga judul bukunya mengelolah perpustakaan di sekolah 

yang membahas tentang Fungsi Perpustakaan sekolah. 

4. Irvan Muliyadi dengan judul bukunya Dasar-Dasar Kepustakawanan yang 

mengupas tentang pengertian dan tujuan perpustakaan sekolah. 
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5. Buku dengan judul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” 

yang ditulis oleh Sugiyono pada tahun (2016), yang membahas tentang 

metode penelitian kuantitatif. 

6. Journal  dengan judul “Pendidikan Ekonomi Vol 3 No. 2” yang ditulis 

oleh  Eko Prasetyo P dan Harry Muliadi pada tahun 2008 yang 

menjelaskan tentang Pendidikan. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses 

belajar mengajar  di SMA Negeri 13 Makassar 

b. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemanfaatan 

perpustakaan dengan proses belajar mengajar  di SMA Negeri 13 

Makassar 

2. Manfaat Penelitian 

Adapaun kegunaan atau manfaat dari penulisan dan pembahasan 

proposal adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memberikan masukan bagi perpustakaan yang di teliti untuk 

memberikan motivasi bagi guru bidang studi dalam proses belajar  

yang efektif guna mendorong siswa dalam memanfaatkan 

perpustakaan. 

b. Memberikan masukan bagi perpustakaan lain untuk mengetahui 

keterkaitan pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemanfaatan Perpustakaan sekolah  

1. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

  Sebelum mendefinisikan perpustakaan sekolah, terlebih dahulu kita ketahui 

tentang pengertian perpustakaan itu sendiri, karena kata sekolah pada 

perpustakaan sekolah merupakan kata yang menerangkan kata perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat pengumpulan, 

penyimpanan, dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola secara 

sistematis dengan cara tertentu, untuk digunakan secara terus-menerus oleh 

penggunanya sebagai sumber informasi (Nurhadi, 1983:3).  

  Sementara itu, Suhendar (2005: 3) mengemukakan bahwa perpustakaan 

merupakan unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelolah 

bahan-bahan pustaka. Baik berupa buku maupun non buku yang diatur secara 

sistematis menurut aturan tertentu Sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

informasi sesuai dengan namanya, perpustakaan sekolah tentu berada disekolah, 

oleh sekolah dan berfungsi untuk sarana belajar mengajar, penelitian sederhana, 

menyediakan bahan bacaan guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. 

  Menurut Supriadi (2008:4) perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan 

yang diselenggarakan disekolah guna menunjang program belajar mengajar 

dilembaga pendidikan formal tingkat sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah 
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menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan. Perpustakaan sekolah 

adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya 

oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk 

mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya (Basuki, 

1991:50). 

  Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan perpustakaan merupakan hal 

yang vital disekolah karena perpustakaan menunjang sarana belajar siswa. Siswa 

yang tidak memiliki buku yang lengkap dapat meminjam koleksi di perpustakaan 

untuk membantu dalam pencarian informasi. 

Perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang pendidikan di satu pihak 

sebagai suber bahan pendidikan yang akan diwariskan kepada generasi yang lebih 

mudah. Secara nyata perpustakaan sekolah merupakan sarana untuk proses belajar 

dan mengajar bagi guru maupun murid Mudyana dan Royani dalam Sinaga 

(2005:16). 

Dalam perkembanganya, perpustakaaan sekolah digambarkan sebagai 

istilah sekumpulan buku-buku dan bahan pandang dengan yang dipusatkan di 

sekolah dibawah penguasaan seseorang yang mempunyai latar belakang 

pendidikan yang pantas. Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari suatu 

organisasi yang terdapat disekolah dengan tujuan menyediakan bahan-bahan 

pengajaran dan sumber-sumber informasi yang tercetak maupun tidak tercetak 

dalam segala bentuk, fasilitas penyimpanan dan penggunaan secara aktif. 
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Semua jenis informasi yang terdapat di perpustakaan sekolah dapat 

disebarluaskan kepada  sejenak anggota sekolah, seperti siswa, guru dan staf yang 

ada didalam sekolah tersebut. Namun melihat kondisi sekarang perpustakaan 

hanya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan anggota secara formal saja karena 

jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah masih berbatas. 

Melalui ketekunan memanfaatkan perpustakaan, seseorang dapat 

menambah pengetahuan. Perpustakaan dapat di temukan sebagai informasi di balik 

halaman-halaman buku, dengan membaca berarti seseorang telah melakukan suatu 

riset atau penelitian, dimana saat ini perpustakaan tidak hanya menghimpun buku-

buku.  Dengan membiasakan siswa mengembangkan minat dan keterampilan, 

memperkaya pengalaman melalui bacaan yang tersedia, meningkatkan wawasan 

dalam menciptakan proses belajar mengajar, serta dapat membantu siswa dalam 

aktifitas yang kurikuler dan ekstra kurikuler. 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah 

sekolah, dikelolah sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan 

utama membatu sekolah untuk mencapai tujuan khusus dan pendidikan pada 

umumnya. Perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dalam lembaga 

pendidikan merupakan media yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang, proses 

belajar mengajar disekolah. (Bafadal, 2004:4) 
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Penyelenggaraan perpustakaan sekolah pada dasarnya merujuk pada 

undang-undang no.2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional pasal 35 yang 

berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan, jalur pendidikan sekolah baik yang 

diselenggarkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus menyediakan 

sumber-sumber belajar. Pada penjelasan pasal 35 tersebut dijelaskan bahwa salah 

satu sumber belajar yang amat penting tapi bukan satu-satunya sumber belajar 

adalah perpustakaan yang harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para 

peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam 

pengetahuan melalui membaca buku dan koleksi lainya yang diperlukan 

(Muliyadi, 2013:8). 

Tujuan didirikan perpustakaan sekolah pada dasarnya tidak terlepas dari 

tujuan diselenggarakanya pendidikan sekolah secara umum yakni untuk 

membekali kemanapuan dasar kepada peserta didik serta mempersiapkan mereka 

untuk mengikuti pendidikan menengah. Perpustakaan sekolah sebagai bagian dari 

yang tidak dapat dipisahkan dengan sekolah itu sendiri pada dasarnya unit tersebut 

diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan dasar itu sendiri 

(Muliyadi, 2013:8). 

Menurut Caster V5. Good dalam bafaddal memberikan devinisi tentang 

perpustakaan sekolah, sebagai berikut:’’ Perpustakaaan sekolah merupakan koleksi 

yang diorganisasikan didalam suatu ruangan agar dapt digunakan oleh siswa dan 

guru’’. 
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Agar dapat menunjang proses belajar mengajar, maka dalam pengadaan 

bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah serta selera para 

pembaca (siswa). Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang dapat 

meningkatkan kegemaran dan minat baca siswa, membangkitkan minat siswa 

untuk mempelajari hal-hal baru serta menyediakan informasi melalui buku 

referensi. 

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 

memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Indikasi manfaat 

tersebut tidak hanya berapa tingginya prestasi siswa tetapi lebih jauh lagi, siswa 

mampu mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi. Siswa terbiasa 

belajar mandiri, terlati kearah tanggung jawab dan selalu mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan ilmu teknolgi. 

Adapun tujuan siswa memanfaatkan perpustakaan bermacam-macam: 

a. Ada yang tujuanya untuk belajar 

Belajar memperoleh informasi, berlatih menelusuri buku-buku 

perpustakan, bahkan ada yang hanya sekedar untuk mengisi waktu 

senggangya atau sifatnya rekreatif. Apapun tujuan mereka berkunjung 

keperpustakaan, perpustakaan harus mampu melaksanakan fungsinya 

sebagai fungsi edukatif, informative, riset dan rekreatif agar perananya 

sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar disekolah dapat 

dicapai. 
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b. Memupuk daya kritik siswa  

Dari sumber pengetahuan yang lebih beraneka ragam siswa dapat 

mengetahui bahwa segala bentuk informasi pengetahuan dapat 

diberikan dengan cara yang berbeda-beda serta siswa dapat belajar 

menilai dan menentukan sikap kritis terhadap berbagai pendapat yang 

ditemukan. 

c. Sebagai tempat untuk melestarikan kebudayan. 

d. Sebagai pusat penerangan yang mengoleksi surat kabar dan majalah. 

e. Sebagai pusat dokumentasi yang mengoleksi klipping, karya tulis dan 

lain-lain. 

f. Sebagai tempat rekreasi yang mengoleksi bacaan-bacaan fiksi 

2. Tujuan Perpustakaan Sekolah 

Beberapa tujuan perpustakaan sekolah menurut Yusuf dalam bukunya 

Prastowo (2012, 50-51). 

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para 

siswa. 

b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru 

dengan pustakawan. 

c. Menumbuh kembangkan kebiasaan membaca dan para siswa 

d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan 

pelaksanaan kurikulum. 
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e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan member semangat 

pembaca dan dan belajar kepada para siswa. 

f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para 

siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. 

g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 

kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain yang  

bersifat. Kreatif dan ringan, misalnya fiksi, cerpen, dan lain sebagainya. 

3. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Fungsi perpustakaan sekolah lebih ditekanka kepada fungsi edukatif dan 

fungsi reaktif. Hal ini berdasrkan bahwa pemakai perpustkaan sekolah murid-

murid TK sampai siswa seklah menegah. Pada usia tersebut mereka diarahkan 

untuk bisa belajar sambilbermain atau learning by playing bagi murid-murid TK 

sampai sekolah dasar. Sedangkan untuk sekolah tingkat menengah atas sudah  

a. Fungsi perpustakaan sekolah 

Perpustakaan sekolah merupakan subsistem program pendidikan 

sehingga berpengaruh terhadap program pendidikan secara keseluruhan. 

Sehingga dengan demikian perpustakaan sekolah dijadikan komponen 

yang tidak terpisah dari keseluruhan komponen pendidikan. Perpustakaan 

sekolah harus harus berfungsi sebagai sarana yang turut menentukan  

proses belajar-mengajar yang baik dan mampu memberikan warna dalam 

proses interaktif edukatif yang lebih efektik dan efesien sesuai dengan 
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visi dan misi yang diemban perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan 

sekolah juga dikemukakan oleh Manil Silva dalam (Sinaga, 2007:25). 

b. Fungsi perpustakaan sekolah lebih ditekankan kepada fungsi edukatif dan 

fungsi reaktif. Hal ini berdasarkan bahwa pemakai perpustakaan sekolah 

murid-murid TK sampai sekolah dasar. Sedangkan untuk sekolah tingkat 

atas sudah bisa melaksanakan campuran learning by doing dengan 

problem solving. Dari uaraian di atas dapat dijelaskan fungsi lain dari 

perpustakaan sekolah menurut (Sinaga, 2007:25-27): 

1) Pusat pendidikan  

Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai “guru” atau sebagai pusat 

sumber belajar yang menyajikan berbagai kebutuhan para siswa dan 

pemustaka. Di perpustakaan sekolah harus tersedia berbagai bahan 

pelajaran yang dituntut keberadaanya oleh  kurikulum, sehingga 

perpustakaan sekolah menyediakan koleksi baik buku-buku paket dari 

Departemen Pendidikan Nasional. Alat-alat peraga dan sarana-sarana 

lain yang diharapkan dapat menunjang efisiensi dan efektifitas proses 

belajar mengajar. Dengan demikian perpustakaan sekolah membantu 

dalam mengembangkan daya pikir para siswa secara rasional dan 

kritis serta mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan siswa akan 

sumber-sumber bahan belajar. 
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2) Pusat rekreasi  

Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana yang menyediakan 

pustaka yang mengandung unsure hiburan yang sehat dan bermanfaat. 

Siswa dapat mengisi waktu senggang sekaligus bisa melakukan reaksi 

dengan membaca bahan-bahan pustaka yang dimanatinya. Dengan 

tersedianya bahan bacaan yang bersifat rekreasi tersebut, diharapkan 

akan timbul ide-ide baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan 

daya kreasi pemustaka. 

3) Pusat penelitian 

Koleksi perpustakaan dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya 

kegiatan penelitian sederhana. Segala jenis informasi tentang 

pendidikan tingkat sekolah yang bersangkutan sebaiknya disimpan di 

perpustakaan, sehingga jika ada peneliti yang ingin mengetahui 

tentang informasi tertentu tinggal membaca di perpustakaan. 

4) Pusat informasi 

Fungsi ini berkaitan dengan mengupayakan penyediaan koleksi 

perpustakaan yang bersifat memberi tahu akan hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan para guru dan siswa. Melalui 

membaca berbagai media bahan bacaan yang disediakan oleh 

perpustakaan sekolah sehingga para guru dan siswa akan banyak tahu 

tentang segala hal yang terjadi didunia. 
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4. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Kegiatan pendidikan sekarang tidak bertumpu pada guru lagi sebagai salah 

satu sumber, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai sumber misalnya 

perpustakaan sekolah. Para siswa dapat memanfaatkan sarana perpustakaan untuk 

digunakan sebagai sarana referensi. Didalam perpustakaan terdapat berbagai ilmu 

yang dapat dimanfaatkan oleh setiap siswa. Adapun manfaat perpustakaan sekolah 

menurut Bafadal (2008:5) yaitu: 

a. Perpustakaan sekolah menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca 

b. Perpustakaan sekolah memperkaya pengalaman belajar siswa 

c. Perpustakaan menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa 

mampu belajar mandiri 

d. Perpustakaan sekolah mempercepat proses penguasaan teknik membaca  

e. Perpustakaan sekolah membantu perkembangan kecakapan berbahasa  

f. Perpustakaan sekolah melatih murid kearah tanggung jawab 

g. Perpustakaan sekolah memperlancar murid dalam tugas sekolah 

h. Perpustakaan sekolah mebantu guru-guru menemukan sumber-sumber 

pengajaran 

i. Perpustakaan sekolah membantu siswa, guru dan anggota staf sekolah 

dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. 
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5. Peran Perpustakaan Sekolah 

  Menurut AR ibnu Ahmad Saleh (1987:17) Peran perpustakaan 

sebagai berikut: 

a. sumber bahan perbandingan dengan  apa yang sudah diketahui, dan untuk 

mengetahui suatu cabang ilmu pengetahuan serta pengertian yang benar. 

b. Sumber bahan untuk memperdalam suatu cabang ilmu, khusus dalam 

pelaksanaan pendidikan  

c. Sumber bahan untuk mengetahui dan mengikuti laju perkembangan ilmu 

dan kebudayaan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi. 

d. Sumber bahan latihan kreasi dan apresiasi, serta sebagai sarana untuk 

membangkitkan dan membina minat baca anak, dan memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

e. Sebagai medan latihan bagi para siswa agar mampu menggunakan koleksi 

perpustakaan dengan baik, tanpa kesukaran dan tanpa pertologan orang 

lain. 

B. Proses Belajar Mengajar 

1. Pengertian Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar adalah merupakan suatu kegiatan interaksi antara 

guru dan murid di mana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar 

(Dimayanti, 2006:3). 
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Proses belajar mengajar juga diartikan sebagai suatu proses terjadinya 

interaksi antar pelajar, pengajar dan upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang 

berlangsung dalam satu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula  

Secara umum penulis berpendapat bahwa proses belajar mengajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kecerdasan demi 

tercapainya suatu ilmu pengetahuan yang sempurna. 

2. Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Mengajar 

Perpustakaan merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan 

proses belajar mengajar di lingkungan sekolah dan sebagai wadah atau sarana dari 

berbagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, 

khususnya dibidang pendidikan. 

Penyelenggaraan perpustakaan yang digunakan sebagai sumber belajar 

merupakan suatu keharusan dan amat penting dalam pendidikan (UU No. 2/1989, 

pasal 35). 

Sedangkan menurut Smith dkk dalam buku ensiklopedianya yang berjudul 

“THE EDUCATOR’S ENCYCLOPEDIA” mengungkapkan “School library is a 

center for learning”, yang artinya adalah perpustakaan sekolah itu merupakan 

sumber belajar. Secara umum, perpustakaan memang merupakan sebagai pusat 

sumber belajar karena didalam perpustakaan berisi berbagai macam koleksi yang 

berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar di kelas.  

Darmono (2001:23) menyatakan bahwa Perpustakaan berkenaan erat 

dengan adanya proses bimbingan pemanfaatan pepustakaan. Maksud dari 
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bimbingan perpustakaan sama halnya dengan bimbingan pemakai dalam 

perpustakaan.  

Perpustakaan adalah media yang bisa digunakan oleh guru dan peserta didik 

untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Ada beberapa cara untuk 

memanfaatkan koleksi diantaranya adalah membaca koleksi di perpustakaan, 

meminjam koleksi perpustakaan, dan memfotokopi koleksi perpustakaan. 

a. Membaca koleksi di perpustakaan 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan. Dengan melakukan kegiatan membaca berarti seseorang 

dapat menerjemahkan, menginterpretasikan tanda atau lambing. Pemahaman 

akan bahan bacaan tergantung pada pengetahuan awal atau keakraban pembaca 

dengan subyek bacaannya dan kemampuan konsentrasi. Setiap orang yang 

melakukan kegiatan membaca dapat mengambil manfaat dari bacaannya dan 

mengaplikasikannya.   

Dengan membaca pengguna juga dapat memperoleh informasi dan 

keteramplan-keterampilan. Menurut olivien (2006:2) ada empat keterampilan 

yang diperoleh dengan membaca yaitu : 

1) Keterampilan menyimak atau listening 

2) Keterampilan membaca atau speaking 

3) Keterampilan membaca atau reading 

4) Keterampilan menulis atau writing 



20 
 

 
 

Maka dari itu perpustakaan sekolah dapat berperan aktif dalam membina 

dan menumbuhkan kesadaran membaca karena kegiatan membaca di 

perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan dan ketersediaan bahan pustaka 

atau bahan bacaan yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas bacaan.  

b. Meminjam koleksi perpustakaan 

Makna dari meminjam menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer 

(2002 : 1165) adalah “Memakai barang (dalam hal ini buku) orang lain untuk 

sementara waktu”. Dalam perpustakaan, meminjam koleksi atau bahan bacaan 

memiliki batasan waktu yang diatur oleh masing-masing perpustakaan. Layanan 

sirkulasi berperan dalam kegiatan meminjam koleksi di perpustakaan. 

Menurut Sulistyo Basuki dalam Darmono (2001 : 143-146) bagian 

layanan sirkulasi mempunyai tugas melayani pengunjung dalam hal sebagai 

berikut : 

1. Mengawasi keluarnya setiap bahan pustaka dari ruang perpustakaan. 

2. Pendaftaran anggota perpustakaan 

3. Peminjaman dan pengambilan bahan pustaka. 

4. Memberikan sanksi bagi anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman. 

5. Memberikan peringatan bagi anggota yang mengembalikan buku pinjaman. 

6. Menentukan penggantian buku yang dihilangkan anggota. 

7. Membuat statistic sirkulasi. 

8. Penataan koleksi di rak. 
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Pada layanan sirkulasi, koleksi yang dapat dipinjam untuk dibawa pulang 

memiliki nilai pengecualian pada koleksi referensi yang pemakainya hanya 

diperbolehkan di perpustakaan.  

c.  Memfotokopi koleksi perpustakaan 

Makna dari memfotokopi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontenporer (2002 :425) adalah, “Membuat Salinan barang cetakan atau barang 

tulisan lainnya dengan menggunakan mesin fotokopi”. Sedangkan menurut 

KBBI (2005 :876) diterangkan memfotocopi bermakna “Membuat reproduksi 

dengan mesin fotokopi”. 

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa memfotokopi koleksi 

perpustakaan berarti membuat salinan dari suatu koleksi perpustakaan dengan 

mempergunakan mesin fotokopi. Sebuah perpustakaan dapat dikatakan 

bermanfaat bagi penggunanya berkaitan dengan upaya pembinaan koleksi serta 

layanannya agar dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Situasi ini 

juga dapat terjadi di perpustakaan sekolah. 

Proses pembelajaran juga di artikan sebagai suatu proses terjadinya intraksi 

antara pelajar, pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang 

berlangsun dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula 

(Hamalik, 2006 : 162) 

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas maka dapat di sampaikan 

bahwa proses pembelajaran sebagai suatu proses intraksi antara guru dan siswa di 

mana akan di akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dalam upaya mencapai 
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tujuan pembelajaran yang berlangsun dalam suatu lokasi dan jangka waktu 

tertentu, dan juga merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsun 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsunya 

proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai 

arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi 

berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa 

materi pelajaran, melaingkan penanaman sikap dan nilai pada siswa yang sedang 

belajar. 

Dalam hal ini guru berperan sebagai manager of learning, guru berperan 

sebagai fasilitator. Dengan demikian maka yang di maksud proses belajar 

mengajar adalah proses mengorganisasi tujuan, bahan, metode dan alat  serta 

penilaian sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling berpengaruh 

sehingga menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik seoptimal 

mungkin menuju terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan apa yang di 

harapkan. (Hamalik, 2006 : 164 ) 

Banyak kita jumpai ke aneka ragaman definisi  belajar yang di kemukakan 

para ahli psikologi,. Hal ini di sebabkan karna point of viewmileu dan pendekatan 

antara satu dengan lainya terdapat perbedaan, untuk mengetahui berbagai ragam 

definisi tentang belajar, maka  penulis kutip pendapat beberapa ahli psikologi. 
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Belajar sebagai perubahan-perubahan dalam sistem syaraf penambahan 

pengetahuan, dan perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan. (Nasution, 

1995:113) 

Kita adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

anak kurang didorong untuk mengembangkan kemanpuan berfikir. Proses 

pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemanpuan anak untuk mengambil 

informasi.  

Undang –undang  No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha-usaha sadar dan terancam untuk 

mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.’’ 

Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritis dan konsep 

pendidikan menurut Undang-undang tersebut : 

1. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses 

pendidikan disekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-

asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan 

sehingga sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada 

pencapaian tujuan. 
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2. Proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan 

tidak boleh mengesampingkan proses belajar. 

3. Suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus 

berorientasi kepada siswa. 

4. Akhir dari proses pendididkan adalah kemampuan anak memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini berarti proses pendidikan 

berujung pada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau 

intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan 

kebutuhan. 

Banyak pandangan yang kita jumpai tentang belajar mengajar. Setiap 

pandangan  membawa implikasi terhadap pelaksanaan pengajaran yang 

dilakukan pemegang pandangan-pandangan itu. Begitupun juga tentang belajar 

terdapat aneka ragam pandangan. Masing-masing pandangan atau teori 

mempunyai relevensi dengan situasi tertentu. Oleh karena itu guru harus 

memiliki pengetahuan minimal tentang teori belajar maupun mengajar sebagai 

pegangan dalam praktek. 
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Pengertian belajar maupun mengajar yang dirumuskan para ahli antara 

satu dengan yang lainya terdapat perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh 

latar belakang pandangan maupun teori yang dipegang. 

Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan terutama bila 

diiginkan hasil belajar lebih baik dari pada seluruh siswa.oleh karena itu 

rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam arti membutuhkan 

rumusan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam pembuatan 

mengajar itu sendiri. Seorang ber bnpandangan bahwa mengajar hanya sekedar 

menyampaikan pelajaran, tentu akan merumuskan pengertian yang sederhana. 

Mengajar adalah upaya yang disengaja dalam rangka member 

kemungkinan bagi siswa terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang 

telah dirumuskan. Bila pengertian ini diterima sasaran akhir dalam proses 

pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu upaya apapun dapat 

dilakukan, asalkan upaya itu disengaja dengan rasa penuh tanggung jawab 

mengantarkan siswa menuju pencapaian tujuan.  

Menurut Dewey menerangkan bahwa “ oleh karena belajar adalah 

menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh murid-murid diminta sendiri, 

maka inisiatif datang dari murid-murid sendiri. Guru adalah pembimbing dan 

pengarah yang mengemudikan perahu tersebut haruslah berasal dari mereka 

atau murid yang belajar.” 

Jadi para murid dan dirangsang bagi untuk belajar bagi diri mereka 

sendiri, dan tugas guru yang sebenarnya adalah menjamin bahwa murid-murid 
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menerimah tanggun jawabnya sendiri untuk belajar dengan mengembangkan 

sikap dan perasaan antusiasme  

Belajar juga sering diartikan sebagai penambahan, perluasan dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Secara 

konseptual belajar adalah suatu proses perubahan yang relative tetap dalam 

prilaku individu sebagai hasil untuk belajar.(Winataputra, 2007:1) 

Belajar adalah suatu perubahan dalam kemapuan yang bertahan lama dan 

bukan berasal dari proses pertumbuhan. Learning is a change in human 

disposition or capabilitythat persist over a priod of time and is not simply 

ascribableto processes of growth. (Winataputra, 2007:8) 

3. Upaya-upaya pengajaran 

a. Ceramah di depan kelas 

Yaitu pidato yang disampaikan oleh guru didepan kelas untuk 

memberikan informasi dengan tujuan untuk menambah atau 

menekankan suatu topic yang sudah dipelajari sebelumnya. 

b. Diskusi kelompok atau PR 

Yaitu percakapan yang dipersiapkan diantara 3 orang siswa atau lebih 

tentang topic tertentu dengan seorang pemimpin. Membantu peserta 

untuk dapat saling mengemukakan pendapatnya dan memancing 

pendapat dari siswa yang tidak suka bicara. 

c. Kelompok studi kecil/bimbingan keperpustakaan 
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Yaitu pemecahan kelompok yang lebih besar, kelompok kecil ini 

membahas tugas yang diberikan dan biasanya melaporkan hasilnya 

kepada kelompok besar. 

d. Debat (pemecahan soal) 

Yaitu suatu metode dimana pembaca dari pihak yang pro dan kontrak 

menyampaikan pendapat mereka, dimana anggota kelompok pendengar 

dapat bertanya kepada peserta debat. Dari materi ini diharapkan dapat 

mengumpulkan pendapat yang berbeda-beda dari pihak yang 

bertentangan. 

e. Diskusi Formal  

Yaitu diskusi yang digunakan ketika masalah sudah dirumuskan dengan 

jelas dan masalah tersebut masih membutuhkan perumusan. Metode ini 

dapat membangkitkan pemikiran yang logis bagi siswa. 

f. Somposium 

Yaitu serangkaian pidato didepan siswa dengan seorang pemimpin 

dengan mengemukakan aspek yang berbeda dari topic tertentu. Metode 

ini digunakan jika kelompok tersebut membutuhkan keterangan yang 

ringkas dari suatu pembicaraan yang ditentukan. 

g. Metode pemberian tugas dan risestasi 

Yaitu secara penyampaian pelajaran dengan memberikan tugas kepada 

siswa untuk dikerjakan diluar sekolah dengan waktu tertentu dan 

hasilnya dilaporkan guru.metode ini digunakan jika siswa perlu 
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memperdalam penguasaan bahan pengajaran, mengembangkan bahan 

yang dipelajari dan meningkatkan kemampuan sampai menghasilkan 

sesuatu sebagai aplikasi bahan pelajaran yang sudah diperoleh. Metode 

dapat membantu siswa untuk memupuk minat dan rasa tanggung jawab. 

h. Metode praktek 

Metode praktek, yaitu penyampaian bahan pelajaran dengan 

memberikan kesempatan berlatih kepada siswa untuk meningkatkan 

keterampilan yang mereka pelajari sebelumnya. 

4. Palaksanaan Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar adalah aspek dari lingkungan sekolah yang  

terorganisasi. Lingkungan ini diatur serta di awasi agar kegiatan belajar terarah 

sesuai tujuan pendidikan. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan 

yang menantang dan merangsang para siswa  untuk belajar, memberikan rasa 

aman dan kepuasan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu factor 

yang mendukung kondisi belajar di dalam kelas adalah  “job description” 

proses belajar mengajar yang berisi serangkaian peristiwa belajar yang 

dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa sehubungan dengan hal ini itu 

pelaksanaan proses belajar mengajar adalah : 

a. Perencanaan intruksional, yaitu alat atau media yang mengarahkan 

kegiatan-kegiatan belajar  
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b. Organisasi belajar merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas 

atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung 

kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar 

c. Menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing 

membangkitkan dan mengarahkan motivasi belajar siswa  

d. Supervise dan pengawasan yakni usaha mengawasi, menunjang, 

membantu, menugaskan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar  

e. Penelitian yang lebih bersifat aksesmen yang mengandung pengertian 

yang dibandingkan dengan  

f. pengukuran atau evaluasi pendidikan  
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C. Integrasi Keislaman 

Oleh karena itu menurut Al-Qur’an, semboyan ilmu hanya untuk ilmu, atau 

belajar hanya untuk pengembangan ilmu, tidak dikenal sama sekali. Ilmu 

pengetahuan/ belajar dalam perspektif al-quran tidak bebas nilai, tetapi harus 

memiliki nilai ilahiyah (transenden); dikembangkan sebagai bagian dari 

ibadah kepada Allah dan diorientasikan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan 

bagi kemanusiaan. Itulah sebabnya maka kaum muslimin dilarang oleh 

Rasulullah saw untuk berfikir dan berbuat hal-hal yang tidak berguna, dan 

sebaliknya didorong untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana 

adalah hadist Nabi Saw. 

 ِ اللهُهمه اْنفَْعنِى » يَقُوُل  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل َكاَن َرُسوُل َّللاه
 ِ َعلَى بَِما َعلهْمتَنِى َوَعلِّْمنِى َما َيْنفَعُنِى َوِزْدنِى ِعْلًما َواْلَحْمُد ّلِِله

ِ ِمْن َعذَاِب النهاِر  ابن ماجه« ُكّلِ َحاٍل َوأَُعوذُ بِاّلِله  
 Terjemahnya : Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah (damai 

dan berkah Allah besertanya) berkata: "Ya Tuhan, berilah aku apa 

yang telah kau ajarkan padaku dan ajari aku apa yang akan 

menguntungkanku dan membuatku sadar. Puji bagi Allah. (H.R Ibn 

Majah) 

           Selanjutnya dari hadits dan ayat ayat di atas dapat dipahami pula 

bahwa bagian penting dari proses belajar adalah kemampuan individu untuk 

memproduksi hasil belajarnya menjadi hal-hal yang bermanfaat. Hal ini bisa 

dikaitkan dengan kemampuan Nabi Adam As menyubutkan nama-nama 

kepada Malaikat. Demikian juga kemampuan Qabil untuk menguburkan 

jenazah saudaranya yang telah dibunuh. Jadi belajar harus membuahkan 
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perubahan kea rah yang lebih baik. Dengan demikian maka proses belajar 

menjadi wahana untuk memiliki kemampuan memilih. 

Nabi Adam as. Sebagai salah satu cara Tuhan untu merespon 

pertanyaan para malaikat sekaligus menjadi esistensi ke khalifahan manusia. 

Kemampuan menjelaskan benda-benda beserta seluruh fungsinyaa dan 

mengajarkan kepada manusia tentang  tradisi manusia yang berlanjut sampai 

hari ini. Hal ini tersebut juga berimplikasi terhadap kegemaran manusia untuk 

mengumpulkan berbagai benda sebagai benda. (Shihab, 2002) 

Hal ini menjelaskan bahwa diajarkan bagi seorang pemustaka dalam 

memanfaatkan benda (koleksi), baik itu koleksi cetak maupun non cetak 

dalam perpustakaan sehingga pemustaka dapat mengetahui informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar. 

 



33 
 

33 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data yang terkumpul sehingga 

diperoleh makna yang sebenarnya. Peranan metodologi penelitian sangat 

menentukan dalam upaya penghimpunan data yang diperlukan dalam penelitian 

yang akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian. 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui 

hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2010:11) 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan SMA NEGERI 13 

Makassar, tepatnya di jalan Tamangapa Raya III No. 35, Kelurahan Bangkala, 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

19 Agustus 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016:215). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar. 

Tabel 3.1 

Data Pengunjung Tahun 2017 

Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

No Bulan Jumlah Pengunjung 

1 Januari 200 

2 Februari 90 

3 Maret 130 

4 April 220 

5 Mei 80 

6 Juni 60 

7 Juli 150 

8 Agustus 230 

9 September 200 

10 Oktober 160 

11 November 150 

12 Desember 100 

Jumlah 1,770 

Jumlah rata-rata perbulan 148 

(SumberData :Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar bulan 

Januari-Desember 2017) 

Data pengunjung pada bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah 

1.770 pemustaka secara keseluruhan. Adapun jumlah rata-rata perbulan adalah 

148 pemustaka, maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 148 

pemustaka. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). 

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan pedoman table 

Isaac dan Michael.Sesuai dengan table Isaac dan Michael, peneliti 

mengambil taraf kesalahan 10% dari populasi sebanyak 148. 

Sampel dari penelitian ini adalah pemustaka (siswa) yang berkunjung 

di perpustakaan SMAN 13 Makassar pada saat penelitian berlangsung. 

Besar sampel menggunakan rumus sebagai berikut : 

n =
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keterangan : 

   n  = Jumlah sampel 

   N = Jumlah populasi 

   d  = Bound Of Error (0,1) atau 10% 

 

Jadi jumlah sampel yang diperoleh adalah : 

n   = 
 

(   )  
 

= 
   

    (    )  
 

= 
   

    (    )  
 

= 
   

        
 

= 
   

    
 

= 59, 67741 

59, 67741 dibulatkan menjadi 60. Maka penulis menarik penulis menarik 

sampel sebanyak 60 sampel.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang sistematis, terarah dan 

mempunyai tujuan. Maka dibutuhkan metode yang tepat, karena merupakan 

bagian yang penting guna mendapatkan konsep, teori dan data yang dapat pada 

gilirannya diperuntukkan buat menarik generalisasi yang tepat. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode sebagai berikut. 

 

1. Observasi   

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan 

langsung. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

mengenai Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses Belajar 

Mengajar di  Perpustakaan SMA Negeri13 Makassar. 

2. Angket (Kuisioner) 

Dalam penelitian teknik ini, penulis mengedarkan angket yang 

pertanyaannya berhubungan dengan masalah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket (koesioner), yakni 

seperangkat pertanyaan tertulis yang disediakan peneliti kepada responden untuk 

dijawabnya, sehingga dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data yang 
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dibutuhkan sesuai dengan batasan-batasan penelitian. Dalam tekni kini, setiap 

jawaban responden di berisko rata nilai pada masing-masing kategori. 

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala lliker 

jawaban pada setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2013:96).Jadi gradasi 

yang penulis gunakan adalah. 

a. Untuk jawaban sangat sesuai (SS) mendapat skor 5 

b. Untuk jawaban sesuai (S) mendapat skor 4 

c. Untuk jawaban netral (N) mendapat skor 3 

d. Untuk jawaban tidak sesuai (TS) mendapat skor 2 

e. Untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS) mendapa tskor 1 

F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi hal tersebut. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2016:38) 

 Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 
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Variabel dependent (X) 

 

Variabel Independent (Y) 

 

Pemanfaatan Perpustakaan       

 

Proses Belajar Mengajar 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (sugiyono, 2016:121). 

Untuk taraf signifikansi (rt) 5% dengan angka kritik 0,316 (Sugiyono, 

2013:288). Kriteria keputusan adalah jika r hitung lebih besar atau sama 

dengan taraf signifikansi 5% (0,195) maka dinyatakan valid. Untuk menguji 

validitas instrumen menggunakan bantuan program IBM SPSS V22. 

Uji validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus yang 

ada pada SPSS (Statistik Product and Service Solution) dengan menghitung 

korelasi antara masing-masing item dengan skor total. 

Untuk pengolahan data uji validitas, penulis menggunakan SPSS statistic 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memasukkan skor kuesioner yang telah ditabulasikan kedalam lembar 

kerja SPSS versi 22 

b. Pilih menu Analyze dan pilih submenu Correlate lalu pilih Bivarlate. 



40 
 

c. Mengisikan dalam kotak variabel indikator variabel dan skor total variabel 

d. Kemudian pilih Correlation Coefisien Pearson 

e. Lalu tekan ok, didapatkan hasil output dari data. 

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitasi Variabel (X) Pemanfaatan Perpustakaan 

Butir r Tabel r Hitung Ket 

X1 0.2108 0.4980 Valid 

X2 0.2108 0.6010 Valid 

X3 0.2108 0.5750 Valid 

X4 0.2108 0.5940 Valid 

X5 0.2108 0.5640 Valid 

X6 0.2108 0.6320 Valid 

X7 0.2108 0.5750 Valid 

X8 0.2108 0.5190 Valid 

X9 0.2108 0.4920 Valid  

X10 0.2108 0.5900 Valid 

     (Sumber: Output IBM SPSS V.22) 

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitasi Variabel (Y) Proses Belajar Mengajar 

Butir r Tabel r Hitung Ket 

Y1 0.2108 0,507 Valid 

Y2 0.2108 0,433 Valid 

Y3 0.2108 0,518 Valid 

Y4 0.2108 0,571 Valid 

Y5 0.2108 0,667 Valid 

Y6 0.2108 0,455 Valid 

Y7 0.2108 0,561 Valid 

Y8 0.2108 0,670 Valid 

Y9 0.2108 0,710 Valid 

Y10 0.2108 0,629 Valid 

(Sumber: Output IBM SPSS V.22) 

Dari hasil uji validitas variabel (X) dan variabel (Y) diatas, berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, jika r hitung lebih besar atau 

sama dengan taraf signifikan 5% (0,2108) maka dinyatakan valid.  
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas. Item-item yang tidak valid dalam uji validitas tidak lagi 

dimasukkan kedalam uji reliabilitas. Sebuah alat ukur tersebut dapat 

mengukur sebuah gejala dalam waktu dan tempat yang berbeda, namun 

menghasilkan sesuatu yang sama atau dengan kata lain alat ukur tersebut 

mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu 

yang berbeda (Mathar, 2013:42). 

Untuk menguji reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alpha’s 

Cronbach dengan  bantuan program IBM SPSS V22. Data dikatakan reliabel 

apabila nilai alpha lebih dari 0,30 dan jika nilai alpha kurang dari 0,30 maka 

data dikatakan tidak reliabel. Uji reliabilitas dilakukan setelah semua 

pernyataan telah di uji kevalidannya. Uji reliabilitas ini dilakukan apakah 

angket dapat digunakan lebih dari satu kali untuk responden yang sama.  

Untuk pengujian realibilitas instrumen penulis menggunakan SPSS 

statistic dengan rumus Alpha’s Cronbach dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memasukkan nilai skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar 

kerja SPSS versi 22. 

b. Kemudian pilih menu Analyze lalu pilih scale, lalu pilih Reliability Analiyz 

c. Mengisi kedalam kotak indikator variabel 

d. Pilih model alpha lalu tekan Ok, didapatkan hasil output. 
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Tabel 3.4 

Realibilitas Variabel (X) Pemanfaatan Perpustakaan 

Realiability Statictis 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 10 

  (Sumber: Output IBM SPSS V.22) 

 

Tabel 3.5 

Realibilitas Variabel (Y) Proses Belajar Mengajar 

Realiability Statictis 

Cronbach's Alpha N of Items 

.889 10 

  (Sumber: Output IBM SPSS V.22) 

Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai cronbach’s Alpha untuk semua 

variabel bernilai lebih besar dari 0,30. Dengan demikian pernyataan dari 

variabel  X dan variabel  Y dikatakan reliabel dikarenakan nilai cronbach’s 

Alpha berada  lebih besar dari 0,30. 

H.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Sebelum data yang didapat dapat dianalisis data tersebut diolah terlebih 

dahulu . adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data 

tersebut yaitu : 
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a. Mengedit data 

Langkah ini digunakan untuk mengecek kelengkapan data sehingga bila 

ada angket yang diisi tidak lengkap dan tidak menurut aturan dapat segera 

diketahui (Sudjarwo, 2009:127). Seringkali ada beberapa responden yang 

tidak mengisi semua pertanyaan yang ada dalam angket. 

Apabila kasus seperti ini ditemukan selama proses editing. Jawaban yang 

kosong akan otomatis diisi dengan nilai tengah dalam skala likert, sehingga 

proses pengolahan data  selanjutnya tidak terganggu.  

b. Tabulasi 

Proses perhitungan frekuensi yang terbilang di dalam masing-masing 

kategori. Hal perhitungan demikian seringkali diartikan dalam bentuk tabel 

sehingga tabulasi seringkali diartikan sebagai proses penyusunan data 

kedalam bentuk tabel (Sudjarwo, 2009:127). Dalam penelitian ini 

menggunakan program komputer SPSS (Statistik Product and Service 

Solution). 

2. Analisis Data 

Setelah data hasil peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh 

peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh. Langkah 

ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan 

menginterpretasikan data yang sudah diperoleh (Prasetyo, 2012:170). 

Untuk mengetahui tingkat signifikan pemanfataan perpustakaan dengan 

proses belajar mengajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar, 
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menggunakan teknik analisis korelasi product moment. Dengan 

menggunakan bantuan IBM SPSS V22. Adapun rumus korelasi product 

moment yaitu sebagai berikut: 

    
 ∑      (∑   )(∑   )

√* ∑     (∑   ) +* ∑     (∑   ) +
 

Keterangan  :  

n = banyaknya responden 

Σxi = jumlah skor variabel (X) 

Σxi² = jumlah kuadrat skor variabel (X) 

Σyi = jumlah skor variabel (Y) 

Σyi² = jumlah kuadrat skor variabel (Y) 

Σxiyi = jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan   

      skor vriabel (Y). (Sugiyono,2016:125. 

koefisien korelasi dikatakan baik atau valid apabila nilai r hitung   

r tabel. Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen penelitian 

dilakukan dengan bantuan proram SPSS. Untuk mencari koefisien korelasi 

yang menunjukkan kuat dan lemahnya pengaruh antara  variabel X dan 

variabel Y yaitu dengan menggunakan pedoman korelasi product moment 

yang ditentukan (Sudijono,2008:193) sebagai berikut. 
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Tabel 3.6 
Pedoman Korelasi Product Moment 

 
Interval Koefisien 

 
Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat Kuat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

1. Sejarah Singkat Tentang Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi 

eksistensinya dari waktu ke waktu semakin di butuhkan begitu juga halnya 

perpustakaan bagi setiap instansi terutama perpustakaan sekolah.Keberadaan 

perpustakaan setiap sekolah sangat berpengaruh terhadap siswa karena ilmu 

bukan hanya didapatkan dari guru tetapi ilmu juga bisa didapatkan dalam 

perpustakaan.Gedung perpustakaan berada di tengah-tengah sekolah. Gedung 

terdiri atas 1 lantai dengan luas seluruhnya  105 meter. perpustakaan SMA Negeri 

Makassar mempunyai satu pengelola yaitu Kasmia, A.md dan berlatar belakang 

alumni jurusan perpustakaan. Sedangakan kepala perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar berlatar belakang guru yaitu Dra. Hj. St. Suarni S, beliau ditunjuk 

menjadi kepala perpustakaan karena pernah ikut dalam pelatihan mengenai 

perpustakaan. 

Perpustakaan sekolah merupakan suatu unit kerja dari sebuah lembaga 

sekolah yang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka sebagai 

penunjang proses pendidikan yang diatur secara sistematis untuk digunakan. Oleh 

karena itu fasilitas harus mendukung dalam pengelolaan perpustakaan supaya 
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kinerja pustakawan dapat berjalan dengan baik.Berikut daftar fasilitas-fasilitas 

yang ada dalam perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar. 

2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Tabel 4.1 
Sarana dan Prasarana 

 

 

 

 

 

(Sumber: pengelolaan perpustakaan  SMA Negeri 13 Makassar) 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan SMA negeri 13 

Makassar di atas sudah cukup memadai karena untuk seukuran pepustakaan 

sekolah sudah cukup lengkap dan juga sarana dan prasarana yang berupa meja 

dan kursi dapat menampung siswa yang berkunjung di perpustakaan tampa harus 

berdesakan. 

3. Visi dan Misi Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Visi :“Menjadikan perpustakaan yang berkualitas, mencerdaskan, dan 

menyenangkan” 

Misi  : a. Menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan di sekolah. 

b. Memberikan pelayanan yang baik, santun dan ramah 

No. Sarana dan Prasarana Banyaknya 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Lemari buku 
Rak buku 

Meja 
Kursi 

Lemari catalog 
Globe 

Kipas angin 
Computer 

Buku pengunjung 
Buku peminjaman 

6 buah 
5 buah 
6 buah 
30 buah 
1 buah 
1 buah 
3 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 

Jumlah 55 buah 
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c. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang 

menyenangkan . 

Maksud dari visi dan misi perpustakaan diatas yang pihak pepustakaan 

mengajak para siswa untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat untuk mencari 

ilmu atau menambah wawasan dari siswa. 

4. Tata Tertib Perpustakan Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Tata tertib adalah sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, 

serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan 

ini melakukanya sesuai dengan urutan-urutan yang telah dibuat. 

Suatu perpustakaan akan berjalan baik apabila ada aturan yang harus 

dipatuhi bagi setiap siswa yang datang berkunjung. Berikut atau tertib yang 

diterapkan dalam perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar : 

a. Setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu 

b. Setiap pengunjung dilarang merokok, makan, dan minum dalam 

perpustakaan. 

c. Setiap pengunjung dilarang menimbulkan suara gaduh/bising. 

d. Pengunjung harus menjaga kebersihan, kerapihan dan kesopanan 

e. Pengunjung dilarang merusak buku (merobek,melipat, mencoret-coret, 

atau mengotori buku). 

f. Buku yang telah dibaca diletakkan diatas meja. 

g. Pengunjungtidak diperbolehkan membawa barangnya tidak diperlukan 

seperti tas, jas, jaket dll. 
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h. Siswa berhak meminjam buku sebanyak 3 (tiga) eksamplar 3 (tiga) hari. 

i. Jika terjadi keterlambatan pengembalian buku, dikenakan denda Rp. 

500.00/perhari. 

j. Tidak membenarkan menggunakan kartu anggota orang lain. 

Segala tata tertib yang telah dibuat oleh perpustakaan harus dipatuhi oleh 

setiap pengunjung yang datang di perpustakaan ini demi kelancaran aktivitas di 

perpustakaan. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan data hasil kuantitatif selama penelitian tentang 

hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar di SMA Negeri 

13 Makassar. Dalam penelitian ini angket yang di sebar penulis sebanyak 60 

responden. Dari jumlah tersebut angket yang di kumpulkan kembali sebanyak 60 

reaponden dan semuanya dapat digunakan dan dianalisis. 

1. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah(X) 

a. Pemanfaatan koleksi dalam mengerjakan tugas 

Salah satu peran perpustakaan sekolah  itu memberikan sarana edukasi 

bagi pemustaka (siswa/siswi), oleh karena itu perpustakaaan juga membutuhkan 

koleksi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Perpustakaan 

SMA Negeri 13 Makassar telah menyediakan koleksi sesuai standar pendidikan 

kurikulum 2013 serta beberapa tambahan koleksi fiksi dalam menunjang 

kreativitas siswa siswinya. Berikut pernyataan tentang pemanfaatan koleksi dalam 

mengerjakan tugas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 
Pemanfaatan koleksi dalam mengerjakan tugas 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 33 55,0%        165 

Sesuai 4 8 13,3%         32 
Netral 3 8 13,3%         24 

Tidak Sesuai 2 8 13,3%         16 
sangat Tidak Sesuai  1 3 5,0%          3 

Total 60 100,0 % 240 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel  4.2 di atas mengenai pemanfaatan koleksi dalam mengerjakan tugas 

dapat diketahuai bahwa 33 responden atau (55,0%) menjawab sangat sesuai, 8 

responden atau (13,3%0 menjawab sesuai dan 8 responden atau (13,3%) 

menyatakan netral dan 8 responden atau (13,3%) menjawab tidak  sesuai 

sedangkan 3 responden atau (5,0%) menjawab sangat tidak sesuai.  

Berdasarkan tabel penelitian di atas umumnya responden menjawab 

sangat sesuai , maka dapat dikategoriakan perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar telah di manfaatkan secara maksimal. 

b. Peminjaman buku dalam berkunjung di perpustakaan 

Perpustakaan sebagai lembaga non profit yang menyediakan jasa 

informasi dalam  hal ini dapat dikatakan bahwa perpustakaan menyediakan 

layanan peminjaman informasi dalam bentuk buku kepada anggota perpustakaan. 

Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar juga menyediakan layanan peminjaman 

buku terhadap siswa-siswinya sesuai dengan kebijakan dari kepala 
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perpustakaan.Berikut pernyataan tentang peminjaman buku dalam berkunjung di 

perpustakaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 
Peminjaman buku dalam berkunjung di perpustakaan 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 15 25,0%         75 

Sesuai 4 23 38,3%         92 

Netral 3 12 20,0%         36 

Tidak Sesuai 2 8 13,3%         16 

Sangat Tidak Sesuai 1 2 3,3%          2 

Total 60 100,0 % 221 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Table 4.3 diatas mengenai peminjaman buku dalam mengunjungi di 

perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar dapat diketahui bahwa 15 responden 

atau (25,0%) sangat sesuai, 23 responden atau (38,3%) menjawab sesuai,12 

responden atau (20,0%) menjawabnetral,8 responden atau (13,3%) menjawab 

tidak sesuai dan 2 responden atau (3,3%) menjawab sangattidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar telah 

menyediakan layanan peminjaman yang dimanfaatkan oleh siswa-siswinya. 

c. Berbagai jenis koleksi di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Pada umunya perpustakaan memiliki berbagai jenis koleksi yang dapat 

ditinjau dari bentuk fisik dan isinya seperti koleksi fiksi dan non 

fiksi.Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar memiliki koleksi non fiksi yaitu 

kamus, ensiklopedia dan atlas serta koleksi fiksi berupa komik, novel, dan 



52 
 

 
 

legenda.Berikut pernyataan mengenai berbagai jenis koleksi diperpustakaan SMA 

Negeri dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 
Berbagai jenis koleksi di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekusi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 25 41,7% 125 

Sesuai 4 19 31,7% 76 

Netral 3 12 20,0% 36 

Tidak Sesuai 2 3 5,0% 6 

Sangat Tidak Sesuai 1 1 1,7% 1 

Total 60 100,0 % 244 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.4 mengenai berbagai jenis koleksi diperpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar dapat diketahui bahwa 25 responden atau (41,7%) sangat sesuai, 19 

responden (31,7%) menjawab sesuai, 12 responden atau (20,0%) menjawab 

netral, 3 responden atau (5,0%) menjawab tidak sesuai dan 1 responden atau 

(1,7%) menjawab sangat tidak sesuai.  

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sangat sesuai, maka dapat dikategorikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar telah maksimal dalam menyediakan berbagai jenis koleksi. 

d. Peran pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka 

Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan memiliki peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan pemustaka dengan menyediakan informasi yang berkualiats 

dan memberikan pelayan adminitrasi sesuai dengan standar operasional 

prosedur(SOP) perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar memiliki pustakawan 
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yang berlatar belakang ilmu perpustakaan sehingga peran pustakawan telah 

disesuai dengan profesinya 

Berikut pernyataan tentang peran pustakawan dalam memenuhi kebutuhan 

pemustaka dapat dilihat pada tabeldi bawah ini: 

Tabel 4.5 
 Peran pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 26 43,3% 130 

Sesuai 4 17 28,3% 68 

Netral 3 8 13,3% 24 

Tidak Sesuai 2 3 5,0% 6 

Sangat Tidak Sesuai 1 6 10,0% 6 

Total 60 100,0 % 234 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Table 4.5 diatas peran pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka 

di SMA Negeri 13 Makassar dapat di ketahui bahwa  26 responden atau (43,3%) 

menjawab sangat sesuai,17 responden atau (28,3%) menjawab sesuai dan netral 

menjawab 8 responden atau (13,3%) serta 3 responden atau (5%) menjawab tidak 

sesuai serta 6 atau (10,0%) menyatakan sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabelpenelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sangat sesuai, maka dapat di kategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

telah maksimal dalam peran pustakawan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. 

e. Peran perpustakaan sebagai sumber belajar 

Perpustakaan memiliki fungsi yaitu fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, 

penyimpanan kultural dan fungsi informasi.Secara garis besar perpustakaan 
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berfungsi sebagai sumber belajar bagi para pemustakanya.Perpustakaan SMA 

Negeri 13 Makassar telah menjalankan salah satu fungsi yaitu sumber belajar bagi 

Siswa-siswi di sekolah tersebut. Berikut pernyataan mengenai peran perpustakaan 

sebagai sumber belajar dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.6 
Peran perpustakaan sebagai sumber belajar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 21 35,0% 105 

Sesuai 4 21 35,0% 84 

Netral  3 9 15,0% 27 

Tidak Sesuia 2 3 5,0% 6 

Sangat Tidak Sesuai 1 6 10,0% 6 

Total 60 100,0 % 228 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.6 di atas mengenai peran perpustakaan sebagai sumber 

belajardapat diketahui bahwa 21 responden atau (35,0%) menjawab sangat sesuai, 

21 responden atau (35,0%), menjawab sesuai,9 responden atau (15,0%)menjawab 

netral, tidak sesuai 3 responden atau (5,0%), 6 responden atau (10,0%) menjawab 

sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sangat sesuai dan sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar telah maksimal dalam menjalankan fungsinya. 

f. Pemanfaatan perpustakaan dalam mengerjakan tugas sekolah 

Pemanfaatan perpustakaan biasanya digunakan dikalangan pendidikan dan 

penelitan seperti para pelajar mengerjakan tugas di perpustakaan.Perpustakaan 
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SMA Negeri 13 Makassar biasanya dimanfaatkan oleh siswa-siswinya untuk 

mengerjakan tugas dari guru.Berikut pernyataan tentangpemanfaatan 

perpustakaan dalam mengerjakan tugas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 
Pemanfaatan perpustakaan dalam mengerjakan tugas sekolah 

 

Penilaian 
Skor 

(S) 

Frekuensi 

(F) 

Presentase 

(%) 
(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 9 15,0% 45 

Sesuai 4 22 36,7% 88 

Netral 3 12 20,0% 36 

Tidak Sesuai 2 11 18,3% 22 

Sangat Tidak Sesuai 1 6 10,0% 6 

Total 60 100,0 % 197 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.7 mengenai pemanfaatan perpustakaan dalam mengerjakan tugas 

sekolah dapat diketahui bahwa 9 responden atau (15,0%) menjawab sangat 

sesuai,22 responden atau (36,7%) menjawab sesuai, 12 responden atau (20,0%) 

menjawab netral,11 responden atau (18,3%) menjawab tidak sesuai, dan 6 

responden atau (10%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan dari tabel diatas pada umunya respondenmenjawab sesuai 

maka pemanfaatan perpustakaandalam mengerjakan tugas sekolah telah 

maksimal. 

g. Berbagai kegiatan di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Perpustakaan biasanya melakukan banyak kegiatan seperti beda 

buku,story telling dan seminar atau workshop dikalangan masyarakat pelajar. 
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Pada perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar biasanya melakukan kegiatan lintas 

perpustakaan mengenai masalah tentang pendidikan yang masih penting 

dibicarakan. Berikut pernyataan mengenai berbagai kegiatan di perpustakaan 

SMA Negeri 13 Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 
Berbagai kegiatan di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 11 18,3% 55 

Sesuai 4 18 30,0% 72 

Netral  3 14 23,3% 42 

Tidak Sesuai 2 11 18,3% 22 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 6,7% 4 

Total 60 100,0 % 195 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.8 mengenai berbagai kegiatan di perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar dapat di ketahui bahwa 11 respondenatau (18,3%) menjawab sangat 

sesuai, 18 responden atau (30,0%) menjawab sesuai, 14 responden atau (23,3%) 

menjawab netral, 11 responden atau (18,3%) menjawab tidak sesuai, 4 responden 

atau (6,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan table penelitian diatas pada umunya responden menjawab 

sesuai, maka dapat di kategorikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

telah maksimal dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 

h. Perpustakaan dalam proses belajar  

Perpustakaan merupakan sarana dan prasarana dalam dunia pendikan 

sehingga perpustkaan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi 
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pelajarnya.Berikut pernyataan tentang perpustakaandalam proses belajar dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 
Perpustakaan dalam proses belajar  

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 8 13,3% 40 

Sesuai 4 20 33,3% 80 

Netral  3 16 26,7% 48 

Tidak sesuai  2 11 18,3% 22 

Sangat Tidak Sesuai 1 5 8,3% 5 

Total 60 100,0 % 195 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.9 di atas mengenai perpustakaan dalam proses belajar dapat 

diketahui bahwa 8 responden atau (13,3%) menjawab sangat sesuai, 20 responden 

atau (33,3%) menjawab sesuai, 16 responden atau (26,7%) menjawab netral, 11 

responden atau (18,3%) menjawab netral,5 responden atau (8,3%) menjawab 

sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian di atas pada umunya responden menjawab 

sesuai maka dapat di kategorikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

telah maksimal dalam menunjang proses belajar. 

i. Perpustakaan sebagai penunjang dalam  pencarian informasi 

Perpustakaan berfungsi sebagai menyimpan dan mengelolah informasi 

baik karya tercetak maupun non tercetak.Hal ini juga dilakukan di perpustakaan 

SMA Negeri 13 Makassar yang siswa-siswinya mengunakan perpustakaan 

sebagai ajang dalam menemukan informasi. Berikut pernyataan tentang 



58 
 

 
 

perpustakaan sebagai penunjang dalam pencarian informasi dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 
Perpustakaan sebagai penunjang dalam  pencarian informasi 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 16 26,7% 80 

Sesuai 4 23 38,3% 92 

Netral  3 12 20,0% 36 

Tidak Sesuai 2 4 6,7% 8 

Sangat Tidak Sesuai 1 5 8,3% 5 

Total 60 100,0 % 221 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.10 di atas mengenai perpustakaan sebagai penunjang dalam 

pencarian informasi dapat di ketahui bahwa 16 responden atau (26,7%) menjawab 

sangat sesuai, 23 responden atau (38,3%) menjawab sesuai, 12 responden atau 

(20,0%) menjawab netral, 4 responden atau (6,7%) menjawab tidak sesuai, dan5 

responden atau (8,3%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian di atas pada umunya responden mejawab 

sesuai , maka dapat dikategorikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

telah memadai dalam pencarian informasi oleh siswa-siswinya.  

j. Perpustakaan sebagai media pembelajaran 

Pada umumnya perpustakaan di manfaatkan sebagai media dalam proses 

belajar mengajar di dunia pendidikan  hal tersebut di terapkan pada perpustakaan 

SMA Negeri 13 Makassar yang biasanya para siswa-siswinya melakukan proses 

belajar mengajar dan melakukan literasi sebelum pelajaran di mulai. Berikut 
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pernyataan tentang perpustakaan sebagai media pembelajaran dapat di lihat pada 

table di bawah ini: 

Tabel 4.11 
Perpustakaan sebagai media pembelajaran 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 23 38,3% 115 

Sesuai 4 18 30,0% 72 

Netral  3 8 13,3% 24 

Tidak Sesuai 2 2 3,3% 4 

Sangat Tidak Sesuai 1 9 15,0% 9 

Total 60 100,0 % 224 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel  4.11diatas mengenai perpustakaan sebagai media pembelajaran 

dapat diketahui bahwa 23 responden atau (38,3%) menjawab sangat sesuai, 18 

responden atau (30,0%) menjawab sesuai, 8 responden atau (13,0%) menjawab 

netral, 2 responden atau (3,3%) menjawab tidak sesuai dan 9 responden atau 

(15,0%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sesuai maka dapat dikategorikan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

sebagai media pembelajaran telah memadai. 

Dari hasil pengolahan data tentang  pemanfaaatan perpustakaan di SMA 

Negeri 13 Makassar variabel (X ) , maka dapat diuraikan dalam tabel berikut. 

Jumlah item untuk pernyataan variabel (X) pemanfaatan perpustakaanadalah 

10 item, maka total skor pernyataan variabel minat kunjung dapat dilihat pada tabel 

berikut: 



60 
 

 
 

 

Tabel 4.11 
Total skor variabel (X) pemanfaatan perpustakaan  

 
Penilaian Skor 

(S) 
Frekuensi 

(F) 
 

(S X F) 
Sangat Sesuai 5 187 935 

Sesuai 4 189 756 

Netral  3 111 333 

Tidak sesuai 2 64 128 

Sangat tidak 
sesuai 

1 47 47 

Total  598 2.199 

(Sumber: Hasil Olahan Juni 2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui total skor untuk variabel 

pemanfaatan perpustakaan adalah 2.199. Selanjutnya dihitung rentang skor, yaitu 

(skor maksimal – skor minimal) dibagi 5. (Sugiyono, 2014: 99). Jumlah skor 

maksimaldiperoleh dari:5(skortertinggi)Xjumlahitem pernyataan X jumlah 

responden, yaitu= 5 x 10 x60 = 3.000. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 1 

(skor terendah) X jumlah item pernyataan X jumlah responden, yaitu = 1 x 10 x60 

= 600. 

Rentang skor= (skormaksimal-skor minimal) :5 , jadirentangskor untuk 

variabel pemanfaatan perpustakaan = (3.000–600) : 5 = 2.880. Untuk mengetahui 

nilai presentase digunakan rumus: 
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Berdasarkan  rentang  skor  tersebut  diperoleh  tingkatan   penilaian 

respondenterhadapstrategi promosi perpustakaan di Perpustakaan Utsman Bin 

Affan UMI Makassar.Hal ini dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

      ST          STS                N               S        73,3%     SS 

 

 

     600                   1200                     1.800                  2.400       2.880   3.000 

Bagan rentang skor minat kunjungdi Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Keterangan: 

SS : Sangat  Sesuai 

S : Sesuai 

N : Netral 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai 
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2. Proses Belajar Mengajar (Y) 

a. Ketertarikan siswa belajar di SMA Negeri 13 Makassar 

Faktor yang dapat menciptakan minat atau ketertarikan seorang siswa 

dalam belajar yaitu sarana dan prasarana serta peran guru. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya perpustakaan sekolah sebagai sarana dalam proses belajar siswa 

selain itu, guru pun terlibat dalam menciptakan minat. Di SMA Negeri 13 

Makassar telah memiliki perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh siswa 

karena banyak koleksi dari perpustakaan yang menarik. Berikut pernyataan 

tentang ketertarikan siswa belajar di SMA Negeri 13 Makassar dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 
Ketertarikan siswa belajar di SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 29 48,3% 145 

Sesuai 4 17 28,3% 68 

Netral  3 6 10,0% 18 

Tidak sesuai 2 3 5,0% 6 

Sangat tidak sesuai 1 4 6,7% 4 

Total 60 100,0 % 241 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.12 di atas mengenai ketertarikan siswa dalam belajar di SMA 

Negeri 13 Makassar dapat di ketahui bahwa 29 responden atau (48,3%) 

menjawab sangat sesuai, 17 responden atau (28,3%) menjawab sesuai, 6 

responden atau (10,0%) menjawab netral, 3 responden atau (5,0%) menjawab 

tidak sesuai, dan 4 responden atau (6,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 
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Berdasarkan tabel penelitian di atas pada umunya responden mejawab 

sesuai , maka dapat dikategorikan bahwa SMA Negeri 13 Makassar telah 

memadai dalam proses belajar siswa-siswinya.  

b. Kesulitan belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

kesulitan belajar dapat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern 

seperti rendahnya kapasitas intelenjensi siswa, labilnya emosi dan sikap, serta 

terganggunya alat pendengaran dan pengelihatansedangkan factor eksteren 

seperti lingkungan keluarga masyarakat  dan lingkungan sekolah.Adapun 

kesulitan belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar bisa dikatakan 

tidak ditemukan karena siswa sangat efektif dalam belajar baik di kelas 

maupun di perpustakaan.Berikut pernyataan Kesulitan belajar di perpustakaan 

SMA Negeri 13 Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 
Kesulitan belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 8 13,3% 40 

Sesuai 4 29 48,3% 116 

Netral  3 12 20,0% 36 

Tidak Sesuai 2 7 11,7% 14 

Sangat Tidak Sesuai 1 3 5,0% 3 

Total 60 100,0 % 209 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.13 di atas mengenaiKesulitan belajar di perpustakaan SMA 

Negeri 13 Makassar dapat diketahui bahwa 8 responden atau (13,3%) 

menjawab sangat sesuai, 29 responden atau (48,3%) menjawab sesuai, 12 
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responden atau (20,0%) menjawab netral, 7 responden atau (11,7%) 

menjawab tidak sesuai, dan 3 responden atau (5,0%) menjawab sangat tidak 

sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian di atas pada umunya responden mejawab 

sesuai , maka dapat dikategorikan bahwa SMA Negeri 13 Makassar telah 

maksimal dalam menangulangi kesulitan siswa dalam belajar. 

c. Manfaat belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Banyak manfaat yang di dapatkan di perpustakaan seperti menambah 

ilmu pengetahuan, menjalin silaturahmi sesama siswa dan menambah banyak 

teman pergaulan dalam lingkup sekolah. Perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar memiliki fasilitas yang layak untuk di layangkan kepada siswa 

seperti ruangan yang  memadai dan banyak koleksinya. Berikut 

pernyataanmanfaat belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 
Manfaat belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 26 43,3% 130 

Sesuai 4 17 28,3% 68 

Netral  3 10 16,7% 30 

Tidak Sesuai 2 5 8,3% 10 

Sangat Tidak Sesuai 1 1 1,7% 1 

Total 60 100,0 % 239 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 
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Tabel 4.14 di atas mengenai manfaat belajar di perpustakaan  SMA 

Negeri 13 Makassar dapat diketahui bahwa 26 responden atau (43,3%) 

menjawab sangat sesuai, 17 responden atau (28,3%) menjawab sesuai, 10 

responden atau (16,7%) menjawab netral, 5 responden atau (8,3%) menjawab 

tidak sesuai, dan 1responden atau (1,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian di atas pada umumnya responden 

mejawab sangat sesuai , maka dapat dikategorikan bahwa SMA Negeri 13 

Makassar telah memadai dalam memberikan manfaat pada perpustakaan SMA 

Negeri 13 Makassar. 

d. Selalu menyempatkan keperpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Perpustakaan merupakan tempat untuk berkumpulnya siswa –siswi 

untuk berbicara santai ataupun mencari sebuah informasi serta sebagai tempat 

untuk mengerjakan tugas karena memiliki kondisi nyaman dan tentram.Hal ini 

menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar memiliki 

kondisi yang nyaman bagi siswa-siswi untuk berkumpul untuk membicarakan 

cerita secara lepas, berdiskusi dan mengerjakan tugas. Berikut permyataan 

mengenai selalu menyempatkan waktu ke perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar dapat dilihat di bawah ini : 
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Tabel 4.15 
Selalu menyempatkan keperpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 11 18,3% 55 

Sesuai 4 18 30,0% 72 

Netral 3 9 15,0% 27 

Tidak Sesuai 2 13 21,7% 26 

Sangat Tidak Sesuai 1 8 13,3% 8 

Total 60 100,0 % 188 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel  4.15 diatas selalu menyempatkan  ke perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar dapat di ketahui bahwa 11 responden atau (18,3%) sangat 

sesuai,18 responden atau (30,0%) menjawab sesuai,9 responden atau (15,0%) 

menjawab netral, 13 responden atau (21,7%)  menjawab tidak sesuai dan 8 

responden atau (13,3%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden 

menjawab sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar siswa-siswi selalu menyempatkan diri keperpustakaan. 

e. meminjam koleksi di perpustakaan mengenai materi yang diberikan guru 

penyediaan koleksi yang memadai di sebuah perpustakaan dan 

dilakukan peminajaman koleksi di perpustakaan biasanya dilakukan oleh 

seluruh siswa-siswi baik berdasarkan arahan guru maupun keinginan dalam 

dirinya sendiri. Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar menyediakan materi-

materi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa sehingga koleksinya 

dimanfaatkan oleh seluruh siswa-siswi. Berikut permyataan mengenai 



67 
 

 
 

meminjam koleksi di perpustakaan mengenai materi yang diberikan guru 

dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.16 
meminjam koleksi di perpustakaan mengenai materi yang diberikan guru 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 20 33,3% 80 
Sesuai 4 15 25,0% 45 
Netral  3 8 13,3% 24 

Tidak Sesuai 2 9 15,0% 18 
Sangat Tidak Sesuai 1 7 11,7% 7 

Total 60 100,0 % 174 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.3 diatas mengenai minjaman koleksi di perpustakaan 

mengenai materi yang di berikan guru dapat diketahui bahwa 20 responden 

atau (33,3%) sangat sesuai, 15 responden atau (25,0%) menjawab sesuai, 8 

responden atau (13,3%) menjawab netral, 9 responden atau (15,0%)menjawab 

tidak sesuai dan 7 responden atau (11,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sesuai, maka dapat di kategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar telah 

berhasil guru memberikan tugas kepada siswa-siswinya. 

f. Desain perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar 

Desain perpustakaan yang bagus dapat mempengaruhi minat 

kunjungpemustaka di perpustakaan dan tak hanya itu bisa juga berdampak 

kepada kenginan untuk membaca di ruang baca.Pada perpustakaan di SMA 

Negeri 13 Makassar telah didesain secara menarik mungkin agar menjamin 
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kenyamanan seluruh siswa dalam mengakses informasi dan mengunjungi 

perpustakaan. Berikut pernyataan mengenai desain perpustakaan di SMA 

Negeri 13 Makassar dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.17 
Desain perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 21 35,0% 105 

Sesuai 4 18 30,0% 54 

Netral  3 12 20,0% 36 

Tidak Sesuai  2 3 5,0% 6 

Sangat Tidak Sesuai 1 5 8,3% 5 

Total 60 100,0 % 206 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.17 diatas desain perpustakaan  SMA Negeri 13 Makassar 

dapat di ketahui bahwa 21 responden atau (35,0%) sangat sesuai, 18 

responden atau (30,0%) menjawab sesuai,12 responden atau 

(20,0%)menjawab netral,  3 responden atau (50,0%)  menjawab tidak sesuai 

dan 5 responden atau (8,3%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden 

menjawabsangat  sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar telah menyediakan desai di perpustakaan kepada siswa-siswinya. 

g. Motivasi guru  pada siswa dalam berkunjung di perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar 

Peran guru dalam meningkatkan minat belajar kepada siswa sangat 

penting dan perpustakaan sebagai sarana untuk menunjang proses belajar 

mengajar guru dan siswa. Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar memiliki 
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pengunjung perpustakaan rata-rata terdapat pada arahan oleh guru baik untuk 

mengerjakan tugas dan membaca buku di perpustakaan.Berikut pernyataan 

mengenai motivasi guru pada siswa dalam berkunjung di Perpustakaan SMA 

Negeri 13 Makassar dapat dilhat di bawah ini:  

Tabel 4.18 
Motivasi guru  pada siswa dalam berkunjung  

di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 
 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 17 28,3% 85 

Sesuai 4 20 33,3% 80 

Netral  3 11 18,3% 33 

Tidak Sesuai 2 7 11,7% 14 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 6,7% 4 

Total 60 100,0 % 216 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.3 diatas mengenai memotivasi guru pada siswa dalam berkunjung 

di perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar dapat di ketahui bahwa 17 

responden atau (28,3%) sangat sesuai, 20 responden atau (33,3%) menjawab 

sesuai,11 responden atau (18,3%) menjawab netral, 7 responden atau (11,7%)  

menjawab tidak sesuai dan 4 responden atau (6,7%) menjawab sangat tidak 

sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar telah 

memotivasi guru pada siswa dalam berkunjung di perpustakan SMA Negeri 13 

Makassar. 
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h. Mendaptkan ide setelah dari perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan jendela dunia bagi para 

pencari ilmu serta dapat menciptakan sebuah ide atau gagasan yang bisa 

dimanfaatkan oleh orang lain. Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

sebagian besar dimanfaatkan oleh siswa dalam mencari ide karena biasanya 

diakses dalam mengerjakan tugas ataupun sejenisnya. Berikut pernyataan 

mengenai mendapatkan ide setelah dari perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.19 
Mendaptkan ide setelah dari perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 17 28,3% 85 

Sesuai 4 20 33,3% 80 

Netral  3 11 18,3 33 

Tidak Sesuai  2 7 11,7% 14 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 6,7% 4 

Total 60 100,0 % 214 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel 4.19mendapatkan ide setelah dari perpustakaanSMA Negeri 13 

Makassar dapat di ketahui bahwa 17 responden atau (28,3%) sangat sesuai, 20 

responden atau (33,3%) menjawab sesuai,11 responden atau (18,3%) 

menjawab netral, 7 responden atau (11,7%)  menjawab tidak sesuai dan 4 

responden atau (6,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 
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Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden 

menjawab sesuai, maka dapat dikategorikanpemustaka berhasil dalam proses 

belajar mengajar. 

i. Cepat dalam menjawab pertanyaan  

Kecekapan dan tanggap dapat tercipta jika sering diulangi dan rajin 

membaca materi yang telah disampaikan oleh guru ataupun tenaga 

pendidik.Sebagian siswa-siswi yang berada di SMA Negeri 13 Makassar 

dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Berikut pernyataan 

mengenai cepat dalam menjawab pertanyaan dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.20 
Cepat dalam menjawab pertanyaan 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 17 28,3% 85 

Sesuai 4 21 35,0% 84 

Netral  3 16 26,7% 48 

Tidak Sesuai  2 2 3,3% 4 

Sangat Tidak Sesuai 1 3 5,0% 3 

Total 60 100,0 % 224 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel  4.20 diatas mengenai cepat dalam menjawab pertanyaan dapat 

di ketahui bahwa 17 responden atau (28,3%) sangat sesuai, 4 responden atau 

(35,0%) menjawab sesuai,16 responden atau (26,7%) menjawab netral, 2 

responden atau (3,3%)  menjawab tidak sesuai dan 5 responden atau (3,3%) 

menjawab sangat tidak sesuai. 
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Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden menjawab 

sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar telah 

memadai siswa-siswinya dalam menjawab pertanyaan. 

j. Menggunakan koleksi di  perpustakaan untuk mengerjakan tugas 

Koleksi yang dimiliki di perpustakaan lebih berguna jika dimanfaatkan 

dengan baik seperti meminjamkan koleksi kepada pemustaka dan 

menggunakan koleksi dalam mengerjakan tugas ataupun 

penelitian.Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar sebagian besar seluruh 

siswa memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat dalam mengerjakan tugas 

ataupun berdiskusi kelompok. Berikut pernyataan tentang menggunakan 

koleksi di Perpustakaan untuk mengerjakan tugas dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 4.21 
Menggunakan koleksi di  perpustakaan untuk mengerjakan tugas 

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 8 13,3% 40 

Sesuai 4 31 51,7% 124 

Netral  3 13 21,7% 39 

Tidak Sesuai  2 6 10,0% 12 

Sangat Tidak Sesuai 1 1 1,7% 1 

Total 60 100,0 % 216 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 

Tabel  4.21 diatas mengenai menggunakan koleksi di perpustakaan 

untuk mengerjakan tugas dapat di ketahui bahwa 8 responden atau (13,3%) 

sangat sesuai, 31 responden atau (51,7%) menjawab sesuai,13 responden atau 
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(21,7%) menjawab netral, 6 responden atau (10,0%)  menjawab tidak sesuai 

dan 1 responden atau (1,7%) menjawab sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden 

menjawab sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar telah maksimal dalam menggunakan koleksi di perpustakaan untuk 

mengerjakan tugas. 

k. Mengikuti berbagai kegiatan yang di adakan di perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar  

Kegiatan yang biasa dilakukan di perpustakaan seperti diskusi buku, 

bedah buku oleh pustakawan, story telling dan promosi perpustakaan.Hal ini 

juga sebagian dilakukan di Perpustakaan Negeri 13 Makassar yang siswa-

siswinya biasa mengikuti kegiatan yangdiselenggarakan di perpustakaa. 

Berikut ini pernyataan tentang mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di 

Perpustakaan Negeri 13 Makassar dapat dilihat di bawah ini:   

Tabel 4.22 
Mengikuti berbagai kegiatan yang di adakan 
di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar  

 

Penilaian 
Skor 
(S) 

Frekuensi 
(F) 

Presentase 
(%) 

(S) X (F) 

Sangat Sesuai 5 20 33,3% 100 

Sesuai 4 16 26,7% 64 

Netral  3 14 23,3% 42 

Tidak Sesuai   2 3 5,0% 6 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 10,0% 4 

Total 60 100,0 % 216 

(Sumber : Olahan Data Tahun 2018) 
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Tabel 4.22 diatas mengenai mengikuti  berbagai kegiatan yang di 

adakan  di perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar dapat diketahui bahwa 

20 responden atau (33,3%) sangat sesuai, 16 responden atau (26,7%) 

menjawab sesuai,16 responden atau (23,3%) menjawab netral, 5 responden 

atau (5,0%)  menjawab tidak sesuai dan 4 responden atau (10,0%) menjawab 

sangat tidak sesuai. 

Berdasarkan tabel penelitian diatas pada umumnya responden 

menjawab sangat sesuai, maka dapat dikategorikan perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar telah berhasil dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan 

oleh pemustaka kepada siswa-siswinya. 

Dari hasil pengolahan data tentang  proses belajar mengajar di SMA Negeri 

13 Makassar variabel (Y) , maka dapat diuraikan dalam tabel berikut. 

Jumlah item untuk pernyataan variabel (Y) proses belajar mengajar adalah 11 

item, maka total skor pernyataan variabel proses belajar mengajar dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.11 
Total skor variabel (Y) proses belajar mengajar 

 
Penilaian Skor 

(S) 
Frekuensi 

(F) 
 

(S X F) 

Sangat Sesuai 5 194 970 

Sesuai 4 222 888 

Netral  3 122 366 

Tidak sesuai 2 62 124 

Sangat tidak sesuai 1 44 44 
Total  644 2.392 

(Sumber: Hasil Olahan Juni 2017) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui total skor untuk variabel proses 

belajar mengajar adalah 2.392. Selanjutnya dihitung rentang skor, yaitu (skor 

maksimal – skor minimal) dibagi 5. (Sugiyono, 2014: 99). Jumlah skor maksimal 

diperoleh dari:5(skor tertinggi) X jumlah item pernyataan X jumlah responden, 

yaitu= 5 x 11 x60 = 3.300. Jumlah skor minimal diperoleh dari: 1 (skor terendah) 

X jumlah item pernyataan X jumlah responden, yaitu = 1 x 11 x60 = 660. 

Rentang skor= (skor maksimal-skor minimal) :5 , jadi rentang skor untuk 

variabel proses belajar mengajar = (3.300–660) : 5 = 3.168. Untuk mengetahui 

nilai presentase digunakan rumus: 

  
          

             
      

  
     

     
      

         

Berdasarkan  rentang  skor  tersebut  diperoleh  tingkatan   penilaian 

respondenterhadapstrategi promosi perpustakaan di Perpustakaan Utsman 

Bin Affan UMI Makassar.Hal ini dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

       ST          STS                    N         S        72,48%         SS 

 

 

     660                   1.320                    1.980              2.640        3.168        3.300 

Bagan rentang skor minat kunjung di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

 



76 
 

 
 

Keterangan: 

SS : Sangat  Sesuai 

S : Sesuai 

N : Netral 

TS : Tidak Sesuai 

 STS : Sangat Tidak Sesuai 

3. Seberapa Besar Hubungan pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses 

Belajar Mengajar Di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar 

Hasil penelitian Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses 

Belajar Mengajar Di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antara kedua variabel, yaitu antara 

variabel(X) Pemanfaatan Perpustakaan dan variable (Y) Proses Belajar Mengajar 

dengan melakukan  analisis korelasi. 

Yaitu untuk mengetahui bagaimana Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan 

Dengan Proses Belajar Mengajar Di Perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar, 

dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi product moment menggunakan 

program SPSS versi 22.Setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus 

korelasi product momen.Jumlah variable X dan Y serta cara perhitungan dibuat 

dalam bentuk korelasi, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Table 4.22 
Table Corelation 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan korelasi product moment dengan bantuan SPSS dari 

tabel 4.22, di peroleh nilai korelasi sebesar 0,714maka dapat disimpulkan variable 

(X) pemanfaatan perpustakaan memiliki hubungan terhadap variabel (Y) proses 

belajar mengajar dengan nilai korelasi 0,714. Artinya ada hubungan antara 

pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar yang kuat. Sesuai 

dengan uji korelasi product moment , nilai tersebut menunjukkan adanya korelasi 

yang kuat (0,60-0,799). Berdasarkan pedoman korelasi product moment maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dengan nilai 0,714 atau 71,4%, ini 

artinya bahwa setiap kenaikan skor atau nilai 0,714 pada variable (X) akan diikuti 

dengan kenaikan skor nilai 0,714 pada variabel (Y). sebaliknya, jika variabel (X) 

mengalami penurunan nilai 0,714, maka akan diikuti juga dengan penurunan nilai 

0, 

 

 

 
Pemanfaatan 

perpustakaan 
Proses belajar 

mengajar 

 Pemanfataan 
Perpustakaan 

Pearson Correlation 1 .714
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 60 60 
Proses Belajar 
Mengajar 

Pearson Correlation .714
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pedoman korelasi product moment maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan 

perpustakaan dengan proses belajar mengajar. 

2. Dari hasil perhitungan korelasi product moment dengan bantuan SPSS di 

peroleh nilai korelasi sebesar 0,714 maka dapat disimpulkan variable (X) 

pemanfaatan perpustakaan memiliki hubungan terhadap variable (Y) proses 

belajar mengajar dengan nilai korelasi 0,714. Artinya ada hubungan antara 

pemanfaatan perpustakaan dengan proses belajar mengajar. Sesuai dengan uji 

korelasi product moment , nilai tersebut menunjukkan adanya korelasi yang 

kuat (0,60-0,799). 

B. Saran  

1. Agar tetap terjadi hubungan yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan 

dengan proses belajar mengajar di SMA Negeri 13 Makassar, hendaknya pihak 

perpustakaan harus menambah sarana dan prasarana sperti teknologi informasi 

yang lebih canggih seperti menambah jumlah komputer atau wifi dan 

menambah jumlah koleksi yang dibutuhkan siswa. 
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2. Hendaknya pemustaka di perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar dapat 

menggunakan perpustakaan secara maksimal, baik itu media elektronik 

maupun cetak sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

“Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Dengan Proses Belajar Mengajar Di SMA 

Negeri 13 Makassar”. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon 

dengan hormat kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan 

dan partisipasi anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :  

Umur : 

Kelas : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon untuk memberikan tanda Check list (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih. 

Keterangan : 

SS : Sangat Sesuai  = 5 

S : Sesuai    = 4 

CS : Netral   = 3 

KS : Tidak  Sesua i  = 2 

TS : Sangat Tidak Sesuai  = 1 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pemanfaatan Perpustakaan sekolah 

No. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S N TS STS 

1 Pemanfaatan koleksi dalam mengerjakan tugas.       

2  Peminjaman buku dalam berkunjung di 

perpustakaan . 

     

3 Berbagai jenis koleksi di SMA Negeri 13 

Makassar. 

     

4 Peran pustakawan dalam memenuhi kebutuhan 

pemustaka. 

     

5 Peran pustakawan sebagai sumber belajar.      

6 Pemanfaatan perpustakan dalam mengerjakan 

tugas. 

     

7 Berbagai kegiatan di perpustakaan SMA Negeri 

13 Makassar. 

     

8 Perpustakaan dalam proses belajar mengajar.      

9 Perpustakaan sebagai penunjang pencarian 

informasi. 

     

10 Perpustakaan sebagai media pembelajaran.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Proses Belajar mengajar 

No. PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S N TS STS 

1 Ketertarikan siswa belajar di SMA Negeri 13 

Makassar.  

     

2 Kesulitan belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar. 

     

3 Manfaat belajar di perpustakaan SMA Negeri 13 

Makassar. 

     

4 Selalau menyempatkan ke perpustakaan SMA 

Negeri 13 Makassar. 

     

5 Meminjam koleksi di perpustakaan mengenai 

materi yang di berikan oleh guru. 

     

6 Desain perpustakaan di SMA Negeri 13 Makassar.      

7 Motivasi guru pada siswa dalam berkunjung di 

perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar  

     

8 Mendapatkan ide setelah dari perpustakaan.      

9 Cepat dalam menjawab pertanyaan.      

10 Menggunakan koleksi di perpustakaan untuk 

mengerjakan tugas  

     

11 Mengikuti berbagai kegiatan yang di adakan di 

perpustakaan SMA Negeri 13 Makassar. 

     

 


