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ABSTRAK 

 

Nama               : Agustina 

NIM                 : 20300114027  

Fak/jurusan    : Tarbiyah dan keguruan / Manajemen Pendidikan Islam 

Judul               : Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca 

Siswa di SMP Ittihad Makassar 

Skripsi ini membahasa tentang Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap 

minat baca siswa di SMP ittihad Makassar dengan tujuan untuk mengetahui: (1) 

bagimana fasilitas perpustakaan di SMP ittihad Makassar dan Bagimana Minat 

Baca siswa di SMP ittihad Makassar. 

 Penulis ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh fasilitas Perpustakaan 

terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar.Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

populasi dalam penulis ini berjumlah 189 orang. Sampel dalam penelitian ini 

sebesar 29 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan analisis statistic 

deskriptif serta teknik analisis statistic inferensial menggunakan analisis regresi 

linear sederhana. 

Hasil penulis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara fasilitas perpustakkan terhadap minat baca siswa di SMP Ittihad Makassar. 

Hal ini berdasarkan hasil pehitungan uji hipotesis pada taraf signifikan 5% di 

peroleh thitung = 5.360 > ttabel = 1.35 maka pengujian hipotesis alternative (Ha) di 

terima, yang berarti fasilitas perpustakaan berpengaruh signifikan terhadap minat 

baca siswa di SMP Ittihad Makassar. Dengan dengan demikian semakin baik 

fasilitas perpustakaan maka semakin baik pula minat baca siswa di SMP Ittihad 

Makassar. 

Implikasi penulis ini dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan 

referensi bahwa fasilitas perpustakaan di pengaruh oleh minat baca siswa di smp 

ittihad Makassar. 
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    BAB 1 

                                           PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh perubahan dari hasil 

belajar biasanya terlihat dalam berubahnya tingkah laku seseorang. 

Memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah untuk kelancaran proses 

belajar mengajar akan sangat membantu siswa belajar. 

 Salah satu sumber belajar yang amat penting di perhatikan di setiap 

sekolah adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan 

sumber belajar bagi masyarakat dalam hal ini masyarakat sekolah. 

Penyelenggaran dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar 

masyarakat itu sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang perpustakaan. Dimana pada pasal 7 undang-undang tersebut dikemukakan 

bahwa:”Pemerintah berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaran dan 

pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat.”1 

 Diadakannya perpustakaan sekolah adalah untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Perpustakaan 

memiliki peran sebagai media dan sarana untuk menunjang kegiatan proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan bagian yang penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah. 

                                                
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, Perpustakaan, (Jakarta: 

Perpustakaan Nasional RI, 2008), h.3 
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Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya 

rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka.”2 

 Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat di sekolah dan di berikannya fasilitas yang 

baik. Karena perpustakaan yang baik memadai maka akan menyebabkan 

kurangnya pengunjung diperpustakaan. 

 Perpustakaan dengan fasilitas yang lengkap akan membantu siswa 

terdorong untuk gemar membaca. Perpustakaan merupakan sarana rekreasi yang 

tepat untuk siswa bahkan diwaktu senggang pada saat disekolah siswa seharusnya 

dibiasakan untuk membaca diperpustakaan. Perpustakaan yang lengkap dengan 

fasilitas yang memadai tentunya akan membuat siswa nyaman berada di 

perpustakaan dan dapat menumbuhkan minat siswa dalam membaca. 

 Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas perlu adanya kesadaran akan 

minat baca yang besar. Dengan adanya kesadaran akan membaca maka tentu 

dalam keseharian buku tidak akan terpisah dari kehidupan. 

 Kenyatanya, saat ini krisis minat baca di Indonesia sangat memperhatikan. 

Jika melihat data yang pernah dikeluarkan “pada Maret 2016 lalu, Most Littered 

Nation In The World Merilis pemeringkatan literasi internasional, Indonesia 

berada diurutan ke 60 antara total 61 negara.”3Ada banyak penyebab mengapa 

                                                
2Sutarno, NS. 2008. Membina Perpustakaan Desa. Cetakan ke 1. Jakarta: CV. Sagung 

Seto, h. 145  
3Republika. “Duh, Minat Baca Indonesia di Urutan 60 dari 61 Negara”. 18 Februari 2018. 

http://minat-baca-indonesia 
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masyarakat malas membaca, tentunya ini menjadi masalah besar dan perlu 

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam meningkatkan minat baca. 

 Saleh, mengatakan bahwa: 

Budaya baca dipengaruh oleh beberapa hal seperti latar belakang 

pendidikan, tingkat penghasilan, dan fasilsitas yang tersedia. Jadi salah 

satu cara yang harus kita lakukan untuk membuat perpustakaan kita tidak 

kesepian adalah dengan melakukan pembinaan fasilitas dan kolesi 

perpustakaan.4 

 Salah satu cara agar siswa memiliki minat baca yang tinggi adalah dengan 

melakukan pembinaan fasilitas perpustakaan agar siswa tertarik untuk berkunjung 

ke perpustakaan sehingga menumbuhkan kebiasaan membaca, dengan itu akan 

membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia saat ini. 

Salah satu cara agar siswa memiliki minat baca yang tinggi adalah dengan 

melakukan pembinaan fasilitas perpustakaan agar siswa tertarik untuk berkunjung 

ke perpustakaan sehingga menumbuhkan kebiasaan membaca, dengan itu akan 

membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia saat ini. 

Berdasarkan observasi awal di SMP ITTIHAD Makassar pada hari selasa, 

tanggal 12 Oktober 2019 dan dilanjutkan pada hari senin ditanggal 30 Oktober 

2019, masih terdapat permasalahan yang timbul dalam fasilitas perpustakaan di 

SMP Ittihad Makassar sehingga menyebabkan kurangnya minat baca siswa untuk 

membaca di perpustakaan. Peneliti melihat masih kurangnya siswa yang 

memanfaatkan waktu untuk membaca ketika jam kosong seperti guru berhalangan 

hadir ataupun saat siswa sedang istirahat, siswa tidak memanfaatkan keberadaan 

                                                
4Saleh, Abdul, Rahman. 2011. Percikan Pemikiran: Di Bidang Kepustakawanan. Cetakan 

ke 1. Jakarta: Sagung Seto, hal. 151& 153  
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perpustakaan untuk mengerjakan tugas dengan mencari referensi melalui 

perpustakaan, dan juga kurangnya partisipasi guru untuk mendorong siswa agar 

sering membaca buku di perpustakaan. Hal itu diduga karena pengunjung tidak 

difasilitasi ruang baca yang nyaman seperti masih banyaknya buku pustaka yang 

tidak memiliki rak, ditumpuk saja diatas meja sehingga ruangan terlihat padat, 

tidak  difasilitasinya berupa wifi di perpustakaan, kurangnya meja dan kursi untuk 

pengunjung perpustakaan, kurangnya pencahayaan di ruang baca maupun di 

lorong-lorong antar rak, kurangnya pustakawan yang menyebabkan penataan buku 

dan pengelolaan ruangan yang tidak baik, dan tidak difasilitasinya komputer untuk 

pengunjung, koleksi buku yang tidak bervarisai dan buku referensi yang ada 

hanyalah buku-buku lama. Hal ini memunjukan bahwa minat baca siswa sangat 

kurang. Oleh karena itu diduga disebabkan karena fasilitas perpustakan yang tidak 

memadai tentunya akan membuat siswa tidak nyaman berada diperpustakaan tidak 

dapat menumbuhkan minta siswa dalam membaca. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang: “PENGARUH FASILITAS PERPUSTAKAAN 

TERHADAP MINAT BACA SISWA DI SMP ITTIHAD MAKASSAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belekang masalah yang telah di uaraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagimana fasilitas perpustakaan di SMP ITTIHAD Makassar? 

b. Bagimana minat baca siswa di SMP ITTIHAD Makassar? 



5 

 

 

 

c. Seberapa besar pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat baca siswa 

di SMP ITTIHAD Makassar? 

C. Hipotesis  

Hipotesis memrupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan.5 Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara 

yang kebenarannya masih diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh 

dari tujuan pustakaan. 

Dalam hal ini hipotesis yang diajukan untuk menguji data yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas 

perpustakaan terhadap minat baca siswa di SMP ITTIHAD Makassar. 

Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas perpustakaan 

terhadap minat baca di SMP ITTIHAD Makassar. 

D. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Pengertian definisi operasional variabel di maksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang variabel–variabel yang diteliti sehingga dapat 

meneyamakan persepsi anatara penulis dan pembaca. Adapun  variabel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas perpustakaan 

                                                
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitaif, Kaulitatif dan 

R&D,Bandung :Alfabeta,2015h. 97 
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Fasilitas perpustakaan merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan 

dan memperlancar pelaksanaan perpustakaan seperti pengelolaan ruangan, 

pemeliharaan dan pengadaan koleksi buku pustaka, peralatan dan perlengkapan 

yang memadai sehingga pengunjung perpustakaan dapat merasa nyaman dan 

merasa senang. 

2. Minat baca 

Minat baca yaitu suatu kecenderungan keinginan kemauan dan maotivasi 

yang tinggi untuk senantiasa melakukan kegiatan membaca baik dari keinginan 

sendiri maupun keinginan yang dipengaruh langsung dengan sengaja dengan 

program yang terpola terutama dalam proses belajar mengajar. 

Menurut sinambela, minat baca dalah sikap positif dan adanya rasa 

keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca meliputi kesenangan 

memabaca dan tertarik pada buku bacaan. 

Secara sederhana minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keingina yang besar terhadap sesuatu menurut reber minat baca 

termasuk istilah populer dalam psikolagi karena ketergantungan yang banyak 

faktor internal lainnya seperti: pumusatan perhatian keingin tahuan motivasi dan 

kebutuhan. 

3. Minat baca siswa  

Minat baca siswa adalah adanya rasa suka dan rasa ketertarikan yang besar 

siswa untuk melakukan kegiatan membaca. 
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E. Kajian Pustaka 

1. Peneliti yang dilakukan oleh Cut Afrina, yang berjudul “Hubungan Antara 

Fasilitas Sumber Bacaan Perpustakaan MIN Sukadamai Banda Aceh dengan 

Kepuasan Siswa Kelas VI.”6 Masalah utama dari peneliti ini yaitu hubungan 

antara fsilitas sumber bacaan perpustakaan MIN Sukadamai Banda Aceh 

dengan kepuasan siswa kelas VI. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk 

mengetahui signifikansi hubungan anatara fasilitas sumber bacaan 

perpustakaan MIN Sukadamai Banda Aceh dengan kepuasan siswa kelas 

VI. Peneliti ini mengunakan data kuantitatif, dimana data dikumpulkan 

dengan mengunakan angket, wawacara, dan observasi. Pengolahan data 

dilakukan dengan memgunakan stasistik inferensial yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh siswa kelas VI MIN Sukadamai 

Banda Aceh berjumlah 62 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

fasilitas sumber bacaan perpustakaan sebagai variabel bebas den kepuasan 

siswa kelas VI sebagai variabel terikat.berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan positif anatara variabel 

X (fasilitas sumber bacaan perpustakaan) dan variabel Y (kepuasan siswa 

kelas VI) dengan hasil rxy sebesar 0.951, yang menunjukkan bahwa fhitung 

> ftabel yang berarti penelitian ini menerima Ha   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena dengan judul skripsi” Peran 

Perpustakaan Sekolah Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca 

                                                
6Cut Afrina, “Hubungan Antara Fasilitas Sumber Bacaan Perpustakaan MIN Sukadamai 

Banda Aceh Dengan Kepuasan Siswa Kelas VI” (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Adab, 

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012. h.vi 
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siswa di sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 70 jakarta” berdasarkan 

hasil observasi awal bahwa kesadaran pentingnya perpustakaan sebagi 

pusat minat baca tidak saja harus diutamakan pada siswa. Tapi juga seluruh 

komponen sekolah, termasuk guru, mereka juga memanfaatkan 

perpustakaan untuk kepentingan belajar mengajar.7 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Surianti Nurman dengan judul skripsi” 

Tingkat Minat Baca Siswa Perpustakaan SMA Negeri 5 Bulukumba” hasil 

observasi merupakan pemicu yang sangat mendasar pada kemalasan siswa 

membaca adalah tidak tersedianya bahan bacaan baik yang dimiliki sendiri 

atau bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah. Dan inilah 

merupakan tanggung jawab sebuah perpustakaan sekolah untuk melengkapi 

koleksinya untuk meningkatkan minat baca siswa.8  

4. Peneliti yang di lakukan oleh Ismail Hasil dengan judul skripsi Hubungan 

Motivasi Orang Tua Dengan Minat Baca Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Barru. Pokok .masalah yang diangkat dalam penelitian 

berapa besar motivasi orang tua dengan anak pada siswa sekolah menegah 

pertama negeri 2 barru,berapa besar minat baca siswa disekolah menegah 

pertama negeri 2 barru, dan apakah ada hubungan motivasi orang tua 

dengan minat baca siswa disekolah menegah pertama negeri 2 barru. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi orang tua 

                                                
7Magdalena, Peranan Perpustakaan sekolah dalam meningkatkan minat dan kebiasaan 

Membaca Siswa di sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 70 Jakarta, Skripsi/Jurnal. Jakarta: 

Fakultas adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.. 

  
8Surianti Nurman, Tingkat Minat Baca Siswa Di Perpustakaan di SMA Negeri 

Bulukumba” jurnal. Fakultas Adab Humaniora UIN Alauddin Makassar 
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terhadap anak pada siswa sekolah menegah pertama negeri 2 barru, dan 

mengetahui adakah hubungan motivasi orang tua terhadap minat baca 

siswa sekolah menegah pertama negeri 2 barru. Dari hasil analisi 

menunjukkan motivasi orang tua pada siswa disekolah menegah pertama 

negeri 2 barru termasuk kategori ‘sering’. Hal ini dapat dilihat hasil analisi 

data dengan nilai sebesar 64%. Ini dapat dipahami bahwa orang tua ‘sering’ 

memberikan motivasi kepada anak-anaknya, minat baca siswa sekolah 

menegah pertama negeri 2 barru termasuk dalam kategori ‘tinggi’, hal ini  

dilihat dari hasil analisi data dengan nilai sebeser 63%. Ini dapat dipahami 

bahwa tingkat minat baca siswa disekolah ini ‘tinggi’,terdapat hubungan 

yang ‘rendah’ antara motivasi orang tua dan minat baca siswa di sekolah 

menengah pertama negeri 2 barru. Hal ini ditujunkan dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,288.9 

5. Peneliti yang dilakukan oleh Khairun Nisa dengan judul skripsi Pengaruh 

fasilitas Perpustakaan Terhadap kinerja Pustakawan Di UPT. Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Permasalah utama dari penelitian ini 

adalah secara teori fasilitas perpustakaan yang baik akan berpengaruh pada 

kinerja pustakawan. Namun seberapa besar fasilitas perpustakaan 

berpengaruh terhadapa kinerja pustakawan inilah yang akan diteliti. 

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang 

ditimbulkan dari fasilitas perpustakaan terhadap kinerja pustakawan. Agar 

dapat menentukan pengaruh, penelitian menggunakan metode kunatitatif 

                                                
9Ismail, hubungan Motivasi Orang Tua Dengan Minat Baca Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Barru, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UNI Alauddin Makassar 2014, h. 

194 
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dengan pendekatan analisis regresi linear sederhana. hipotesis fasilitas 

perpustakan berpengaruh terhadap kinerja pustakawan. Hipotesis tersebut 

penulis buktikan dengan mengumpulkan data melalui angket. Angket 

penulis di edarkan kepada 16 pustakawan sebagai populasi penelitian. 

Kemudian dianalisi dengan regresi linear sederhana ditemukan hasil 

penelitian menunjukan tidak ada pengaruh antara fasilitas perpustakaan 

terhadap kinerja pustakawaan yang ditunjukan dengan nilai koefisien 

regresi 6,321 dari persama tersebut terdapat nilai Fhitung sebesar 1,352. 

Dari hasil uji hipotesis terbukti bahwa Fhitung < Ftabel yaitu 1,352< 4,600 

yang artinya terdapat pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap kinerja 

pustakawaan pada UPT perpustakaan Uin ArRaniry.10 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui fasilitas perpustakaan di SMP ITTIHAD Makassar. 

b. Untuk mengetahui minat baca siswa SMP ITTIHAD Makassar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat 

baca siswa di SMP ITTIHAD Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Sebagai bahan atau masukan untuk sebagai pertimbangan bagi 

instansi / lembaga dalam upaya mengetahui pengaruh fasilitas 

perpustakaan terhadap minta baca siswa. 

                                                
10 KHAIRUN NISA, Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Kinerja Pustakawaan 

Di UPT. Perpustakaan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY. 



11 

 

 

 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan pemikiran guna 

meningkatkan minat baca siswa di SMP ITTIHAD Makassar. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakaan sebagai input bagi pihak sekolah 

dalam mengelolaa fasilitas perpustakaan yang berhubungan dengan 

meningkatkan minat baca siswa. 
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                                                          BAB II 

     TINJAUAN TEORETIS 

A. Fasilitas Perpustakaan 

1. Pengertian Fasilitas Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut kamus besar  

bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab, buku atau dalam bahasa inggris dikenal 

dengan library. Istilah ini berasal dari kata librer atau libri, yang artinya buku 

sementara itu, dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan tersebut bibliotheca 

(Belanda). Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, biblia, artinya tentang buku 

kitab.11 

Dalam isitilah perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah 

gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainnya. Biasanya, disimpan menurut tata susunan tertentu untuk 

digunakan oleh pembaca, bukan untuk dijual. Jadi, perpustakaan tidak hanya 

menyimpan buku, tetapi juga merupakan bahan cetak lainnya, seperti majalah, 

laporan, pamphlet, prosiding, manuskrip atau naskah, dan lembaran musik. 

Selain itu, perpustakaan juga berisi berbagai karya media audiovisual seperti 

film, slide, kaset, piringan hitam serta bentu mikro, semisal microfilm, mikrofis, 

dan mikroburam (micro-opaque).12 

Pengertian tersebut menujukkan bahwa perpustakaan memiliki spesifikasi 

mengenai fungsi dan cirinya menurut Bafadal: 

                                                
11Wiji Suwarno, Penetahuan Dasar Kepustakaan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 31 
12 Wiji Suwarno, Penetahuan Dasar kepustakaan (Bogar: Ghalia Indonesia, 2010), h.32 
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(1)Perpustakaan ini merupakan suatu unit kerja. (2) Perpustakaan sebagai 

tempat pengumpul, penyimpan, dan pemeliharan berbagai kolesi bahan 

pustaka. (3) Bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan 

cara tertentu. (4) Bahan pustaka digunakan oleh pengguna secara kontinu. 

(5) Perpustakaan sebagai sumber informasi.13 

 

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bab1 Pasal  

dinyatakan bahwa:” perpustakaan adalah institusi pengelolaan kolesi karya tulis, 

karya cetak, dan karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para 

pemustaka.14Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perpustakaan adalah 

ruangan atau tepat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan mengatur 

kolesi bahan pustaka secara sistematis, untuk digunakan sebagai sumber informasi 

sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan.  

2. Pengertian fasilitas 

Untuk mengemukakan pengertian tentang fasilitas, penulis dapat sajikan 

beberapa batasan dari para ahli. Menurut Zakiah Daradjat “fasilitas adalah segala 

sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlanjar kerja dalam rangka 

mencapai suatu tujuan. 

Sedangan menurut Suryo Subroto “fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-

benda maupun uang.  

Lebih luas lagi tentang pengertian fasilitas menurut suharsimi arikunto 

berpendapat fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

                                                
13Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 3  
14Sarumpaet, Riris, Toha dan Budiman, Manneke. 2012. Membangun di Atas Puing 

Integritas: Belajar dari Universitas Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Yayasan pustaka obor 

Indonesia. h. 125 (google book) 
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memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Adapun yang 

dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda maupun 

uang, jadi dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada 

disekolah.15  

Secara umum fasilitas merupakan alat atau segala yang dipergunakan untuk 

mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas disekolah 

memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa memahami materi 

pelajaran. Oleh sebab itu hendaknya pihak sekolah tidak mengabaikan peranan 

fasilitas belajar disekolah yang sangat penting artinya bagi siswa, dengan begitu 

pihak sekolah yang memegang peranan utama dalam pengadaan fasilitas belajar di 

sekolah telah membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar yang baik, 

karena secara langsung keberadaan fasilitas merupakan salah satu cara 

mempermuadah siswa memahami pelajaran dengan baik. 

Menurut The Liang Gie fasilitas adalah segenap kebutuhan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu usaha kerja sama manusia. 

Lebih lanjut suyanto menyatakan bahwa, fasilitas adalah segala sesuatu yang 

dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa 

benda-benda maupun uang. 

Selain itu Mulyarto dalam artikelnya menjelaskan bahwa dengan adanya 

perlengkapan yang memadai pasti akan membantu kelancaran belajar dan 

sekaligus akan mendorong siswa agar lebih bersungguh-sunguh belajar.16  

                                                
15AriantoSam.PengertianFasilitasBelajar.htpp://sobatbaru.blogspot.com/2008/10/penger

tian-fasilitas-belajar,9 Juli 2011),  
16 http:// sobatbaru.blogspot.com/2008/10/pengertian-fasilitas-belajar.html 
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Menurut Moenir yang dikutip oleh Nawawi menyatakan bahwa: 

Fasilitas adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan 

yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan 

orginasasi kerja itu segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan 

dinikmati oleh orang pengguna.17 

3. Fasilitas perpustakaan 

Fasilitas perpustakaan adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan perpustakaan serta dapat menjadi daya Tarik seperti 

ruangan yang digunakan untuk menyimpan kolesi perpustakaan, buku pustaka 

yang dapat membantu siswa dalam pencarian referensi maupun sekedar mengisi 

waktu kosong dengan membaca, peralatan dan perlengkapan yang memadai 

sehingga pengunjung perpustakaan dapat merasa nyaman, dan alat-alat teknologi 

lainnya yang mempermudah suatu pekerjaan diperpustakaan. 

Untuk memperoleh perpustakaan yang memadai dan sesuai dengan standar 

nasional perpustakaan perlunya pembinaan perpustakaan. Pembinaan 

perpustakaan dilakukan dengan maksud agar perpustakaan mampu memberikan 

sumber informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat sekolah. Menurut Sutarno, Pembina yang dimaksud meliputi seluruh 

aspek perpustakaan yaitu: 

a) Koleksi bahan pustaka, 

                                                
17Nawawi, Tony dan Puspitowati, Ida. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilita 

Perpustakaan sebagai prediktor terhadap Kepuasan Civitas Akademika 

FakultasEkonomiUniversitas Tarumanegara di Jakarta. Jurnal Ekonomi 20 (2) 322. 
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b) Sumber daya manusia, 

c) Gedung dan ruangan, 

d) Anggaran, 

e) Sarana dan prasarana, 

f) Mitra kerja sama, 

g) Perabot dan perlengakapan, 

h) Layaan perpustakaan, 

i) Masyarakat pemakai.18 

Berdasarkan pengertian fasilitas perpustakaan yang dikemukakan di atas dan 

pembinaan seluruh aspek perpustakaan dapat disimpulkan beberapa indikator 

yang menunjukkan fasilitas perpustakaan Menurut Sutarno.19 Indikator fasilitas 

perpustakaan, dapat diketahui dari: 

1) Koleksi Bahan Pustaka 

Secara fisik, jenis koleksi yang diperlukan untuk suatu perpustakaan sekolah 

bisa dikelompokkan ke dalam kategori buku dan bahan bukan buku.Yang pertama 

meliputi segala jenis buku dan terakhir meliputi segala jenis bahan yang tidak 

termasuk ke dalam kategori buku.20 

Sedangkan menurut Sutarno, pengelompokan bahan pustaka di perpustakaan 

terdiri atas: koleksi pokok/ dasar, koleksi, pelengkap, dan koleksi penujang. 

Ketiga kelompok koleksi tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut: 

                                                
18Sutarno, NS. 2006. Perpustakaan dan masyarakat cetakan ke 1. Jakarta: CV Sagung 

seto. h.102 
 

19Sutarno, NS. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat cetakan ke 1. Jakarta: CV Sagung seto. h. 101 
20Pawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.9 
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a. Kelompok bahan pustaka umun. 

b. Kelompok bahan pustaka rujukan (referensi). 

c. Kelompok bahan pustaka berkala (majalah, dan surat kabar). 

d. Kelompok bahan pustaka pandang dengar (audio visual). 

e. Kelompok bahan pustaka khusus, seperti lukisan, foto, dan lain-

lain. 

f. Kelompok bahan pustaka terekam dan elektronik seperti film, 

kaset, video, dan lain-lain. 

g. Kelompok bahan pustaka yang disesuaikan dengan kelompok 

pembaca, misalnya untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lain-lain. 

h. Kelompok jenis bahan pustaka tertentu, misalnya untuk penelitian 

dan sebagainya.21 

 

2) Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia di perpustakaan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting. SDM yang berkaulitas yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan akan membuat perpustakan terkelola dengan baik. Menurut sutarno, 

“agar upaya pembinan sumber daya manusia perpustakaan tersebut dapat berhasil 

dengan baik, maka harus memperhatikan kebutuhan organisasi, ketersediaan 

sarana dan prasarana biaya, materi, jabatan dan posisi pengisian/penempatan”.22 

3) Gedung dan Ruanga 

Gedung dan ruangan merupakan bagian penting penyelenggaran 

perpustakaan. Gedung perpustakaan dilengkapi ruang-ruang khusus yang 

berfungsi untuk menyimpan koleksi, untuk ruang baca atau belajar, ruang khusus 

menyalin, ruang kerja para pustakawan dan tenaga lainnya, serta ruang-ruang lain 

sesuai dengan layanan yang disediakan. 

                                                
21Sutarno, NS.2006. Perpustakaan dan Masyarakat cetakan ke 1. Jakarta: CV Sagung 

seto. h. 82 

  
22 Sutarno, NS. 2006. Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik. Cetakan ke-

2.Jakarta: CV. Sagung Seto. h. 117 
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Yang perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan ruangan perpustakaan dalam hai 

penataan ruangannya adalah tata raung, dekorasi, penerangan dan ventilasi. 

Karena kondisi ruangan juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan 

perpustakaan. Oleh sebeb itu harus ditata sebaik-baiknya agar dapat 

menumbuhkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung. 

4) Anggaran 

Anggaran atau sumber belanja, sebuah perpustakaan mutlak harus ada, 

karena tanpa ketersediaan anggaran itu akan sulit bagi perpustakaan untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran tersebut adalah untuk membiayai 

agar perpustakaan tetap dapat eksis dan semakin berkembang. 

5) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua benda dan barang serta 

fasilitas yang ada di perpustakaan dan digunakan untuk mendukung 

terselenggaranya kegiatan perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan 

adalah kegiatan untuk mengadakan, menggunakan, memlihara, memata, 

menambah dan mengembangkan, baik mengenai jumlah, jenis, kaulitas, maupun 

volumenya. Sarana prasarana yang lengkap, baik mudah dan enak di pergunakan, 

menarik bentuk, warna dan ukurannya, secara langsung dan tidak lansung, akan 

meningkatkan perhatian citra dan kesan yang baik terhadap perpustakaan. 

6) Mitra kerjasama 

Pada dasarnya tidak ada satu perpustakaan pun yang dapat bekerja dan 

menyelenggarakan perpustakan sendiri dengan baik dan sempurna. Hal ini 

dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dihadapi perpustakaan. Hal ini dapat 
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dilakukkan dengan lembaga yang mempunyai visi dan misi yang tidak jauh 

berbeda. Lembaga atau organisasi tersebut ialah: lembaga-lembaga pendidikan, 

lembaga swadaya masyarakat, penerbit, toko buku, agen penjualan, distributor, 

perwakilan penjualan, pengarang/ penulis, pemerintah, dan lembaga-lembaga 

swasta yang lain.”23 

7) Perobat dan perlengkapan 

Hampir semua perabot dan perlengkapan utama yang diperlukan sebuah 

perpustakan sudah disediakan pada tahap pembentukan perpustakaan yang 

pertama. Oleh karena itu maka perlu sekali secara hati-hati dalam rancangan, 

konstruksi, dan jumlah setiap perabot dan perlengkapan ditentukakan. Perabot dan 

perlengkapan perpustakaan terebut perlu sesuaikan dengan kebutuhan, luas dan 

keadaan ruangan, kolesi bahan pustaka, masyarakat pengunjung / pembaca, sistem 

dan jenis layanan, pekerjaan teknis dan administratif serta ketata usahaan.24 

8) Layanan perpustakaan 

Layanan perpustakaan kepada masyarakat adalah semua kegiatan yang 

berhubungan langsung/ tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Layanaan 

perpustakaan adalah upaya untuk mendayagunakan semua kolesi bahan pustaka 

dan sarana dan prasarana perpustakaan untuk dimanfaatkan semaksimal anggota 

masyarakat pemakai.25 

9) Masyarakat pemakai  

                                                
23Sutarno, NS. Perpustakaan Dan Masyarakat cetakan ke 1. Jakarta: CV Sagung Seto h. 

109 
24Sutarno, NS. 2005. Tanggung Jawab Perpustakaan Dalam Mengembangkan 

Masyarakat Bahan Pustaka.Jakarta: Pantai Rei. h. 109 

 
25Sutarno, NS. Perpustakaan dan Masyarakat Cetakan ke 1. Jakarta: CV Sagung Seto. h. 

110 
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Adanya upaya untuk mengajak, menarik, atau mengundang masyarakat 

berkunjung keperpustakaan atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya dibidang informasi ilmu pengetahuan yang dapat 

ditemukan dan dipenuhi diperpustakaan. 

4. Pengertian Minat Baca 

Sebelum kita membahasa lebih jauh tentang pembinaan dan pengembangan 

minat baca, ada baiknya apabila terlebih dahulu memahami arti pembinaan dan 

pengembangan, minat, dan membaca, sehingga kita akan lebih baik mudah 

memahami pembahasan selanjutnya. 

Minat sering pula oleh orang-orang disebut “interest”. Minat bisa 

dikelompokkan sebagai sifat atau sikap yang memiliki kecenderungan-

kecenderungan atau tendensi tertentu. Minat dapat merepresentasikan tindakan-

tindakan. Minat bukan termasuk sebagai pembawaan, tetapi sifanya bisa 

diusahakan, dipelajari, dan dikembangkan.26 

Dalam mencari informasi dan memperluas cakrawal pengetahuan, 

membaca mempunyai arti penting. Dalam studi ilmu pengetahuan, hampir 

semuanya diperoleh dengan membaca. Apabila seseorang dapat membaca adalah 

proses untuk memperoleh pengertian dari kombinasi beberapa huruf dan kata. Juel 

mengartikan bahwa membaca adalah proses untuk mengenal kata dan memadukan 

arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan. Menurut Ase S. Muchyidin membaca 

adalah proses penafsiran lambang dan pemberian makna terhadapnya. 

                                                
26Bafadal, Ibrahim. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h. 

191 
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Membaca juga merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia 

yang harus di tanamkan dalam kehidupan sehari- hari sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS.AL-Alaq ayat 1-5: 

( َعلََّم ٤( الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )٣( اْقَرأْ َوَربَُّك األْكَرُم )٢( َخلََق اإلْنَساَن ِمْن َعلٍَق )١لََق )اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذي خَ 

٥اإلْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )  

Artinya: 

“Bacalah dengan menyebut tuhanmu yang menciptakan (alam semesta). Dia telah 

menciptakan manusia dari ‘alaq (segumpal darah). Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang permurah. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang belum diketahuinya".27 

Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

Berdasarkan penjelasan Marksheffel di atas, maka sehubungan dengan minat 

atau “interest” dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Minat bukan hasil pembawaan manusia, tetapi dapat dibentuk atau 

diusahakan, dipelajari, dan dikembangkan. 

2. Minat itu bisa dihubungkan untuk maksud-maksud tertentu untuk 

bertindak. 

3. Secara sempit, minat itu diasosiasikan dengan keadaan sosial seseorang 

dan emosi seseorang. 

                                                
27Departemen Agama Ri, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul, Ali-Art, 

2005), h. 47 
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4. Minat itu bisanya membawa inisiatif dan mengarah kepada kelakuan atau 

tabiat manusia.28 

Marksheffel mendefinisikan membaca itu sebagai berikut: 

Membaca merupakan kegiatan kompleks dan disengaja, dalam hal ini 

berupa proses berpikir yang didalamnya terdiri dari berbagai aksi piker yang 

bekerja secara terpadu mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami makna 

paparan tertulis secara keseluruhan.29 

Sedangkan membaca, menurut Bond dan Wagner sebagai berikut: 

Proses menangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh 

pengarangnya, menginterprestasi, mengevaluasi konsep-konsep pengarang, dan 

merefleksikan atau bertindak sebagimana yang dimaksud dari konsep-konsep itu. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca tidak hanya 

mengoperasikan pelbagai keterampilan untuk memahami kata-kata dan kalimat, 

tetapi juga kemampuan menginterprestasi, mengevaluasi, sehingga memperole 

pemahaman yang komprehensif.30 

Sedangkan menurut Ginting mendefenisikan minat baca adalah bentuk-

bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kagiatan membaca sebagai tingkat 

                                                
28Bafadal Ibrahim, pengelolaan perpustakaan sekolah ( Jakarta: Bumi Askara,2015), h. 

192 
29Bafadal Ibrahim, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Askara, 2009), h. 
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30Bafadal Ibrahim, pengelolaan perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Askara, 2006), h. 
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kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena 

menyenangkan dan memberi nilai.31 

Menurut sutarno mendefenisikan minat baca adalah kecenderungan hati 

yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu. Budaya adalah 

pikiran atau akal budi yang tercermin di dalam pola pikir sikap, ucapan dan 

tindakan seseorang di dalam hidupnya. Budaya diawali dari sesuatu yang sering 

atau biasa dilakukan sehingga seseorang adalah suatu sikap dan tindakan atau 

perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. 

Seorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah terbiasa 

dan berproses dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu menggunakan 

sebagian waktunya unruk membaca.32 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruh Minat Baca 

Membaca sangat penting dalam kehidupan manusai. Membaca akan 

menjadi hal yang pokok dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena tuntutan 

zaman yang semakin maju dan canggih. Seperti yang dikatakan sebelumnya 

bahwa kegiatan membaca tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada minat yang 

muncul dari individu tersebut. Sehingga minat untuk membaca ini tidak terlepas 

dari faktor yang mendukung dan menghambatnya. 

Faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang terdiri dari dua faktor, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dwi sunar prasetyono menjelaskan 

bahwa faktor yang mempengaruh minat baca pada anak adalah karena faktor 

internal, seperti intelegensi, usia, jenis kelamin, kemampuan membaca, sikap serta 

                                                
31http://pendidikanberprestasi.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-minat-baca.html?m=1di 

akses 17 agustus 2017. 
32Sutarno,NS, Penelitian Pemanfaatan Perpustakaan umum (Jakarta: PUJP, 2001). h. 27 

http://pendidikanberprestasi.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-minat-baca.html?m=1di
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kebutuhan psikologi. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi minat baca, 

seperti belum tersedianya bahan bacaan yang sesuai, status sosial, ekonomi, 

kelompok etnis, pengaruh teman sebaya, orang tua, guru, televise, serta film.33 

Kondisi fisik, mental, emosi serta lingkungan social yang baik dan sehat, 

maka setiap siswa akan merasa senang melakukan kegiatan-kegiatan 

yangbermanfaat dan juga menambah wawasan pengetahuannya. Seperti kegiatan 

membaca, maka dari sinilah minat membaca dari seorang masing-masing siswa 

tumbuh.34 

Ada beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitanya minat baca, faktor 

tersebut adalah: 

1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan 

informasi 

2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan 

bacaan yang menarik, berkaulitas, dan beragam 

3. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, maksudnya adanya iklim 

yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca 

4. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang actual. 

5. Berprinsip hidup bahwa memabaca merupakan kebutuhan rohani.35 

Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui sikap-sikap, bahwa 

dalam diri tertanam komitmen membaca memperoleh keuntungan ilmu 

pengetahuan, wawasan atau pengalaman dan kearifan. Terwujudnya kondisi 

                                                
33Rofiqul Khasanah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca Siswa Kelas IV B 

SD Negeri Ngoto Sewon Bantul skripsi 2015. h. 26 
34Trifonia naja, http://www.academia.edu/29063179/Makalah_Minat_Baca_Siswa 

diakses 17 agustus 2017. 
35Sutarno, NS. Manajeme perpustakaan (Jakarta: Segung Seto) 2006 h. 29 

http://www.academia.edu/29063179/Makalah_Minat_Baca_Siswa
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yang mendukung terpeliharanya minat baca, adanya tantangan dan motivasi 

untuk membaca, serta tersedianya waktu untuk membaca baik di rumah 

perpustakaan, ataupun ditempat lain.36 

Adapun beberapa Faktor pendorong yang dapat membangkitkan minat 

baca yang dikemukakan oleh Sutarno, indicator untuk mengetahui adanya 

minat baca pada seseorang, yaitu: 

1. Ketertarikan Membaca 

Ketertarkan adalah fenomena alami yang dialami setiap manusia. 

Adanya ketertarikan membaca karena terjadi sebuah proses/pengaruh pada 

sesuatu yang Nampak sehingga muncul ketertarikan. Di dalam bacaan 

terdapat sesuatu yang menyenangkan diri pembacanya dan koleksi yang 

bervariasi sehingga membuat tertarik pembacanya. Jenis, bentuk dan 

ukuran huruf, serta warna maupun gambar-gambar yang ada juga memicu 

ketertarikan seseorang terhadap nahannacaan tertentu. 

2. Kegemaran dan hobi Membaca 

“Hobi berasal  dari Inggris, hobby artinya kegemaran atau kegiatan 

yang dilakukan pada waktu senggang. Hobi biasanya terbentuk oleh 

lingkungan”. Siswa yang memiliki kegemaran dan hobi membaca, ia akan 

menyadari bahwa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang baik akan 

memperluas pengetahuannya. 

3. Kemauan dan Kemampuan Membaca 

                                                
36Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bulletin Pusat Perbukuan, Vol 5, 2001 
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Kemauan adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan atau melakukan sesuatu dan kemauan ini juga biasa disebut 

motivasi. Sedangkan kemampuan bermakna mempunyai kuasa atau 

kekuatan untuk melalukan atau mendapatkan sesuatu”.37 Yang artinya 

kemampuan adalah dua komponen yang saling berkaitan, jika seseorang 

mampu untuk membaca tetapi tak memiliki kemamuan maka hal itu tidak 

akan terjadi. 

6. Proses Dalam Minat Baca  

Menurut Sutarno, Berdasarkan pengamatan Untuk mengembangkan minat 

dan budaya baca seseorang atau sekelompok orang memerlukan suatu proses, 

waktu, kesabaran, dan usaha terus-menerus yang panjang. Tidak secara tiba-tiba 

(instan). Terjadinya minat dan budaya merupakan suatu proses sebagai berikut: 

(1) adanya dasar pengertian bahwa membaca itu perlu, (2) terpupuknya suatu 

kegemaran dan kesenangan, (3) terbentuknya suatu kebiasaan membaca, (4) 

terbentuknya suatu kondisi di mana membaca merupakan suatu kebutuhan, dan 

(5) tersedianya sumber baca yang memadai. 

Minat dan budaya masyarakat harus dilakukan dengan beberapa cara 

seperti: 

a) Mulai sejak usia anak-anak (dini) ketika seseorang masih usia anak-anak, 

biasanya tumbuh rasa keingintahuan yang besar terhadap segala sesuatu di 

sekelilingnya. Jika kita mengiginkan anak-anak kita senang terhadap buku bacaan, 

maka kita harus menyediakan dan membimbingnya secara teratur. 

                                                
37 Kompasiana. “Kemauan dan Kemampuan”. 03 Maret 2018. 

http://www.Kompasiana.com/antosuranto/kemauan -dan-kemampuan 5940fd2a7b0e823519f3 
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 b) Dilakukan secara terus-menerus Istilah kebiasaan tentu berhubungan dengan 

tindakan dan perilaku yang sering dan terus dikerjakan. Dalam hal membaca dapat 

dilakukan secara teratur. 

 c) Tersedia bahan bacaan yang mencukupi, baik jumlah, jenis, dan mutu. Tahap 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah memilih, dan menyediakan sumber 

informasi dan koleksi bahan pustaka yang memadai. 

 d) Ditanamkan suatu kebiasaan Maksudnya ialah bahwa untuk seseorang agar 

hendaknya selalu melakukan kegiatan membaca setiap kali ada kesempatan. 

 e) Lingkungan yang mendukung Banyak orang berpendapat bahwa segala sesuatu 

dimulai dari rumah tangga dalam hal ini termasuk upaya penciptakan kebiasaan 

membaca. Oleh sebab itu orang tua sudah seharusnya menciptakan suasana dan 

kebiasaan membaca bagi keluarganya. 

7. Prinsip-Prinsip Membaca untuk Mengembangkan Minat Baca  

Menurut Bafadal, Beberapa prinsip membaca yang perlu diperhatikan oleh 

guru pustakawan dalam membina dan mengembangkan minat baca murid-murid 

adalah sebagai berikut: 

 1) Membaca merupakan proses berpikir yang kompleks Membaca 

merupakan proses berpikir yang kompleks, terdiri dari sejumlah kegiatan seperti 

menangkap atau memahami kata-kata atau kalimat-kalimat yang ditulis oleh 

pengarang, menginterpretasi konsep-konsep pengarang, dan akhirnya 

mengevaluasi konsepkonsep pengarang serta menyimpulkan. 

 2) Kemampuan membaca setiap orang berbeda-beda Setiap orang 

memiliki kemampuan membaca sendiri-sendiri. Walaupun saudara sekandung, 
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anak kembar, bentuk tubuhnya sama, tetap memiliki kemampuan membaca yang 

berbeda-beda. 

 3) Pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi Pembinaan dan 

pengembangan kemampuan membaca seseorang harus dimulai atas dasar hasil 

evaluasi terhadap kemampuan membaca orang yang bersangkutan.  

4) Membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan Seseorang akan 

senang sekali apabila setelah membaca suatu bacaan, baik berupa sebuah buku 

literatur, artikel, sebuah ceritera, merasa bahwa dirinya telah mempergunakan 

waktu senggangnya dengan sebaik-baiknya, merasa bahwa dirinya telah 

mempelajari sesuatu dengan baik,dan dirinya merasa puas atas hasil bacaannya.  

5) Kemahiran membaca perlu adanya latihan yang kontinu Sebagaimana 

telah dijelaskan pada prinsip ke satu, bahwa membaca itu merupakan proses 

berpikir yang kompleks yang membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu. 

 6) Evaluasi yang kontinu dan komprehensif merupakan batu loncatan 

dalam pembinaan minat baca. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan 

kemampuan membaca murid-murid harus selalu disertai kegiatan evaluasi sebab 

kegiatan evaluasi ini selain untuk mengetahui keberhasilan pembinaan dan 

pengembangan yang dilakukan juga sekaligus sebagai kegiatan pembinaan dan 

pengembangan minat baca murid murid. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif artinya penelitian yang 

berpusat atau mengahasilkan angka-angka (data deskriptif). Pada penelitian ini 

menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan hipotesis asosiatif. 

Hipotesis asosiatif hubunngan dua variable atau lebih. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk mengumpulkan 

berbagai kelengkapan data dan informasi penelitian adalah di SMP Ittihad 

Makassar Alasan penulis teliti berada ditempat ini dan juga memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian karena penulis merupakan alumni dari sekolah ini. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kaulitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.38 

 Populasi itu adalah kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang 

berkaitan dengan untuk siapa generalisasi hasil penelitian berlaku. Dalam bidang 

                                                
 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuanlitatatif  Kaulitatif dan R& D (Bandung: 

Alfabeta,2015),h.177 
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pendidikan kelompok yang menjadi populasi bisa kelompok manusia secara 

individual seperti guru, siswa, dan individual lainnya atau bisa juga kelompok yang 

bukan individual seperti kelas, sekolah atau berbagai fasilitas.39 

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek yang dimiliki kualitas dan karaktreristik yang akan di jadikan 

sebagai sumber data pada lokasi yang akan diteliti.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang ada di SMP 

ITTIHAD Makassar berjumlah 189 orang 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakil).40 

Menurut Suharsini Arikunto, bila subjek dari populasi kurang dari 100 lebih 

baik ambil semua, jika subjeknya lebih dari jumlah tersebut maka dapat diambil 

sampel antara 10-12% atau 20-25% atau lebih. 

Jadi dalam penelitian ini mengambil sampel jenuh menginat bahwa di SMP 

ITTIHAD Makassar jumlah keseluruhan peserta didik atau keseluruhan populasi 

sebanyak 29 orang 

                                                
39 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), sh. 228 
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuanlitatatif  Kaulitatif dan R & D(Bandung: 

Alfabeta,2015),h.177 
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C. Metode Pengumpulan data  

Metode pengumpulan dilakukan untuk memberikan data valid, lengkap 

dan reliable sehingga dapat memberikan gambaran atau informasi yang terkait 

dengan kegiatan penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam 

pengumpulan data yaitu: 

a) Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanya atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.41Angket digunakaan untuk diketahui tentang pengaruh fasilitas 

perpustakaan terhadap minat baca siswa di SMP ITTIHAD Makassar. 

b) Observasi  

Observai adalah pengamaatan dan catatan yang disistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu metode pengumpulan 

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan di catat secara 

sistematis serta dikontrol keandalan (realibilitas) dan kebenarnya (validitas). 

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek 

penelitian, yang kemudian mencatat hal-hal yang penting, ada kaitan atau 

hubungan dengan permasalah yang akan dibahasa dalam skripsi secara rinci dan 

sisstematis.42 

D. Instrumen Penelitian 

                                                
41Sugiyono, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

199. 

  
42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka 

Cipta ,2002),  h. 147 
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Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran.43 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kuesioner (angket) yang 

disusun dalam bentuk model skala liker. Penulis disini menggunakan angket tutup 

yakni responden tinggal memilih alternative jawaban yang telah disediakan 

adapun alternative jawabannya sebagai berikut: 

1. Angket adalah sebuah pertanyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa angket yang disusun dalam bentuk mode skala 

liker 

Penulis disini menggunakan angket tertutup yakni responden tinggal 

memiliki alternative jawaban yang telah di sediakan adapun alternative 

jawabannya adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban 

Fororable (+) Unvorable (-) 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

Ragu- Ragu (RR) 

 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

Ragu- Ragu (RR) 

 

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Instrument Fasilitas Perpustakaan dan Minat Baca  

Siswa 

 

Nomor Variabel Indikator No Butir 

1 Fasilitas a. Koleksi Bahan Pustaka 1,2,3,4 

                                                
 
43Eko Putro Widoyono, Teknik Penyususnan Instrument Penelitian, (Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), h. 51. 
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Perpustakaan 

(X) 

  b. Gedung&Ruangan 5,6,7,8 

  c. Sarana dan Prasarana 9,10,11 

  d. Perabotan dan 

Perlengkapan 

 

12,13,14,15 

  e. Layanan Perpustakaan 16,17,18 

  f. Masyarakat Pemakai 19 

  

2 Minat Baca 

Siswa(Y) 

a. Ketertarikan 

Terhadap Baca 

1,2,3.4.5.6 

  b. Kegemaran Hobi 

Membaca 

7,8,9,10,11,12,13,14 

  c. Kemauan dan 

Kemampuan 

membaca 

15,16,17,18,17,18, 

    

 

E. Validilitas dan Realiblitas 

1. Validilitas  

Validitas atau kesahihan berasa dari kata validility yang berarti sejauh 

mana ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya.44 Validilitas 

menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. 

Dalam penelitian ini, uji validasi dilakukan secara statistik dengan Dasar 

pengambilan keputusan yaitu sebagi berikut:  

a. Jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut 

dinyatakn valid  

 
b. Jika r hitung < r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut 

dinyatakan tidak valid45  

 

                                                
44 Sudaryino, Dasar-Dasar Evaluasi Pelejaran (Cet. l; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),h 138 
45 Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 

2009), h 113 
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Untuk menetukan r tabel didasarkan pada derajat kebebasan yaitu: dk = n - 2, 

kemudian nilai r tabel didapat dari nilai ketentuan distribusi niali r tabel dengan taraf 

signifikan 5% 

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item pernyataan didasarkan 

perbandingan antara r hitung dan r tabel. Apabila r hitung lebih besar atau sama 

dengan (>) r tabel, maka item tersebut memiliki validitas yang memadai. Untuk 

menentukan r tabel didasrkan pada derajat kebebasan yaitu: dk = n-2, n = 29 : dk = 

29 – 2 = 27, dan tingkat signifikan 5% sehingga diperoleh r tabel sebesar 

2. Realibilitas 

Realibilitas yang berasal dari kata realibility berarti sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Konsep realibilitas adalah hasil ukuran berkaitan erat 

dengan eror dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur 

apabila pengukuran dilakukan ulang pada sekelompok yang berbeda. Berdasarkan 

cara-cara melakukan pengujian tingkan realibilitas instrument dapat dilakukan secara 

internal maupun eksternal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

 

Analisa yang dimaksudkan untuk mengkaji dalam kaitannya dengan pengujian 

hipotesis penelitian yang telah penulis rumuskan. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 
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hipotesis yang telah diajukan.46 Untuk menganalisa data penulis menggunakan 

dua teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Tekinik analisis statistik deskriptif  

 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.47 Adapun langkah-langkah analisis deskriptif sebagai 

berikut: 

a. Menghitung besarnya range (rentangan) dengan rumus. Range (rentangan) 

adalah selisih antara bilangan terbesar dengan terendah.48  

R = NT-NR  

Keterangan:  

R  : Range  

NT  : Nilai tertinggi  

NR  : Nilai terendah  

b. Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus:  

i = 1+ (3,33) log n 

I : interval  

n : Jumlah responden  

c. Menghitung panjang kelas dengan rumus:  

𝑃= 
𝑅

𝑖
  

                                                
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif Kaulitatif dan R&D, h.207 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kauntitatif Kaulitatif dan R&D, h.208 
48 Abuzar Asra dan Slamet Sutomo,Pengantar Statistika 1 Panduan bagi Pengajar dan 

Mahasiswa, ( Depok: Rajawali Pers 2017), h.68 
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Keterangan:  

P  : panjang kelas  

r  : Range  

i  : Interval  

d. Menghitung nilai rata-rata (mean) dengan rumus:  

𝑥 ̅ = Σ𝑓𝑖.𝑥𝑖Σ𝑓𝑖  

Keterangan:  

𝑥 ̅  : Rata-rata (mean)  

Σfi  : Jumlah frekuensi  

xi  : Batas kelas interval  

e. Menghitung presentase frekuensi dengan rumus:  

𝑃= 
𝐹

𝑁
 𝑋 100%  

Keterangan:  

P  : Presentasi  

F  : Frekuensi 

g. menghitung nilai standar deviasi dengan rumus 

SD = 
√𝛴𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
 

Keterangan:  

SD  : Standar deviasi  

Σfi  : Jumlah frekuensi  

x  : skor  

n  : Responden 
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g. Kategorisasi skor responden  

Untuk mempermudah gambaran “Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap inat 

Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar”, dibuat rincian menurut menurut kategori nilai. 

Rincian tersebut meliputi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Ditentukan 

berdasrkan teori kategorisasi oleh Saifuddin Azwar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat rumus berikut: 

Table 3.3 interprestasi responden 
Kategorisasi Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap minat Baca Siswa di SMP Ittihad 

Makassar 

Keterangan Kategorisasi 

x < (µ- 1,0 𝜎 Rendah 

(µ - 1,0 𝜎) ≤ x < (𝜇 + 1,0 ó ) Sedang 

(𝜇 + 1,0 𝜎 )  ≤ 𝑥 Tinggi 
(Sumber: Saifuddin Azwar, Skala Psikologi)49 

 

2. Teknik analisis statistik inferensial  

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.50 Adapun 

langkah-langkah analisis statistik interfal sebagai berikut: 

 

a. Analisis regresi sederhana dengan rumus:  

�̂�=𝑎+𝑏𝑋  

Keterangan:  

Y  : Subjek dalam variabel dependen dan diprediksikan  

                                                
49 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 109   
 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , h. 209   
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a  : Bilangan konstan  

b  : Angka arah atau koefisien, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel dependen yang didasrkan pada variabel independen. Bila b (+) 

maka naik, b (-) maka terjadi penurunan 

X  : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Untuk 

menghitung nilai a dengan menggunakan persamaan:  

𝑎 = 
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋)−(∑ 𝑋2)(∑ 𝑋𝑌)  

𝑛(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)
 = �̂� = 𝛼 + bX  

Untuk menghitung nilai b dengan menggunakan persamaan: 

b. = 
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋)−(∑ 𝑋2)(∑ 𝑋𝑌)  

𝑛(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)
 = 

𝑛 ∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑋2  

 
b. Uji korelasi (Uji r) product moment  

 

X  : Variabel independen  

Y  :Variabel dependent  

c. Uji signifikan (uji t), uji “t” ini di gunakan untuk menguji dan mengetahui ada 

tidaknya Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP 

Ittihad Makassar  

𝑡 = 𝑟
√𝑛−2

√1−𝑟2
  

d. Uji Hipotesis  

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥. ∑ 𝑦)

(𝑛 ∑ 𝑥
2

− (∑ 𝑥)2  (𝑛Σ𝑦2 − (∑ 𝑦)
2
)
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1) Menentukan formulasi hipotesis  

 

H0  : μ = 0  

Ha  : μ ≠ 0  

 

2) Menentukan taraf nyata (a) dan nilai (t) table  

 

a = 5%  

db = n – 2  

ttabel = t(0,05) (n-2)  

3) Kriteria pengujian  

 

Jika thitung > ttabel maka H0 dan Ha diterima  

Jika thitung < ttabel maka H0 dan Ha ditolak  

4) Megambil kesimpulan  
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BAB IV 

                  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

a) Sejarah Singkat Berdirinya SMP Ittihat Makassar 

  SMP ITTIHAD (IT) PLUS ENTRENEURSHIP Makassar merupakan 

salah satu lembaga pendidikan di Kota Makassar yang berada di bawah 

naungan yayasan pendidikan ittihad. Di dirikan pada tahun 1983 oleh Bapak 

Prof. Dr. H.umar Syihab dan beberapa toko seperti Prof. Dr. H. Abdurrahman 

A. Basalamah, dengan misi sebagai partner pemerintah dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan visi mencetak manusia yang berlimu dan beramal shale. 

Yayasan pendidikan sekarang diketahui oleh Bapak DR.H.Aqil Alatas.  

Untuk melaksanakan visi dan misi yayasan, sekolah mengembangkan 

proses pembelajaran dengan karakteristik polah pembinaan yang bernuangsa 

keagaman yang berdasarkan pada aturan Islam dan asas pancasila. 

Diupayahkan selalu mengikuti polah perkembang terkini dengan didukung 

fasilitas dan sarana prasarana dan penggunaan media teknologi serta 

perkembangan kurikulum yang disesuaikan dengan: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional terutama yang mengatur kurikulum tingkat 

satuan pendidikan adalah: pasal 1 ayat (19) dan pasal 18 ayat 

(1),(2),(3),(4). 
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2) Peraturan Pemerinta Republik Indonesia no 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan yang mengatur KTSP adalah  

3) Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menegah adalah kerangka dasar dan struktur 

kurikulum,standar kompetensi dasar (SK) dan kompetensi dasar (KD) 

Setiap mata pelajaran pada setiap semester. 

4) Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 standar kompotensi kelulusan 

(skl) untuk satuan pendidikan dasar dan menegah adalah merupakan 

kaulisifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan 

dan keteampilan. 

5) Permendiknas No 24 tahun 2006 tentang elaksanaan permendiknas no 

22 dan no 23 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 

    Tabel 3.4 

Daftar Nama-Nama Guru SMP Itihad Makassar 

No Nama Tugas Mengajar 

1 Dra.St. Aisyah, M.M Kepala Sekolah Smp Itihad 

Makassar 

2 Syamsiah, SE.M.M Pendidikan Ekonomi 

3 Rustia, S.Pd Pendidikan PPKN 

4 Dirhamsah, S.Pd.M.Pd Pendidikan BTQ/PAI 

5 Ir.Muh.Yusuf, S.Pd Pendidikan Matematika 

6 Adin Tamang, S.Or,S.Pd Pendidikan Penjas 

7 Manijaningsih, S.Pd Pendidikan Bahasa Indonesia 

8 Fatmawati Rahman, S.Pd.I Pendidikan Agama Islam 

9 Annisa Fitri Ramdayani, Pendidikan Matematika 
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S.Pd 

10 Ahmad Sukarno, S.Pd Pendidkan penjaskesrek 

11 Fitriani, S.Pd Pendidikan bahasa inggris 

12 Windy Liena, S.Pd Pendidikan bahasa inggris 

13 Fausiah, S.Pd.SH Pendidikan bahasa Indonesia 

14 Radiah, S.Ag Pendidikan agama islam 

15 Syamul Alam,S.sp Pendidikan teknik elektro 

16 Putri Athirah Asis, 

S.Pd.M.Pd 

Pendidikan biologi 

17 Irma Sakti, S.Pd Pendidikan fisika guru 

18 Kartina Karim, S.Pd Pendidikan bahasa Indonesia 

19 Andin Muh. Yusuf, S.Pd Kurikulum  

B. Identitas SMP ITTIHAD MAKASSAR 

Nama Sekolah :  Menengah Atas Ittihad Makassar  

Status Sekolah  :  Negeri 

Alamat Sekolah : Jl. Gn. Lokon No.44, Lariang Bangi, 

Kecamatan  : Sulawesi selatan 

Kabupaten/Kota : Makassar 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

Email   : Smp_ IT_ Mks@ Yahoo.com.id 

Website  : WWW.SMP-IT.Sch.id 

SK Pendidikan Sekolah    : - 

Tanggal SK pendirian      : 1983-09-19 

Tanggal SK AKerditas    : - 

Luas Tanah                     : - 
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Akerditas Sekolah          : A 

C. Visi Dan Misi Sekolah SMP Ittihad Makassar 

VISI 

Adapun visi smp ittihad Makassar adalah:” siswa yang cerdas dan 

berakhlak mulia demi menciptakan basic kemandirian yang berkebudayaan” 

 Kami memiliki untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek. Visi ini menjiwai warga sekolah kami untuk selalu mewujudkan 

setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah 

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan visi yang di 

rumuskan berdasarkan visi di atas” 

MISI 

Adapun misi SMP Ittihad Makassar antara lain: 

 Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif 

 Menumbuhkan semangat kedisiplian semua warga sekolah 

 Mendorong potensi siswa melalui dirinya sehingga dapat 

berkembang secara optimal. 

 Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang 

dianut dan budaya bangsa melalui pembinaan aqidah dan 

akhlak menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

 Mengoptimalkan kerjasama dengan seluruh warga sekolah 

dan orang tua siswa(komite) serta praktisi pendidikan. 
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 Melaksanakan kegiatan pengembangan diri sesuai bakat, 

minat, dan kemampuan siswa. 

 Meningkatkan kemampuan profesioalisme guru dan staf 

D. Hasil Penelitian 

2. Analisia Statistik Deskriftif Fasilitas Perpustakaan 

Hasil analisis data Fasilitas Perpustakaan dengan jumlah 29 orang 

dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

             Skor Fasilitas Perpustakaan SMP Ittihad Makassar 

Nama Responden Jumlah Skor 

Responden 1 84 

Responden 2 93 

Responden 3 78 

Responden 4 69 

Responden 5 94 

Responden 6 71 

Responden 7 70 

Responden 8 63 

Responden 9 81 

Responden 10 92 

Responden 11 91 

Responden 12 88 

Responden 13 70 

Responden 14 86 

Responden 15 89 

Responden 16 84 

Responden 17 84 

Responden 18 85 

Responden 19 83 

Responden 20 71 

Responden 21 72 

Responden 22 74 

Responden 23 77 

Responden 24 83 

Responden 25 84 

Responden 26 79 
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Responden 27 71 

Responden 28 72 

Responden 29 71 

Total  2309 

 

Berdasarkan hasil data di atas, skor tertinggi yaitu 94 dan skor 

terendah yaitu 63 dari jumlah sampel (n) yaitu 29 orang. 

a. Menghitung besarnya range (Rentang Kelas) 

R = NT-NR 

R = 94-63 

    = 31 

b. Menghitung besarnya kelas interval 

  i = 1+ (3.33) log n 

                 = 1+ 3,33 log 29 

                 = 1+ 3,33 (1,462) 

                 = 1+ 4,825 

                  = 5, 825 

                   = 6 

c. Menghitung panjang kelas 

P =
𝑅

𝑖
 

= 
31

6
 

= 5,1 = 5 

b. table distribusi frekuensi 
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Tabel 4.2 

      Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean) 

Interval Fi Xi fi .xi 

63-68 1 65,5 65,5 

69-74 10 71,5 71,5 

75-80 3 77,5 232,5 

81-86 9 83,5 751,5 

87-92 4 89,5 358 

93-98 2 95,5 191 

Jumlah 29  2.313,5 

 

c. Menghitung nilai rata-rata  

�̅� =   
∑𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

= 
2.313,5

29
 

 = 79,77 

d. Menghitung Persentasi frekuensi 

                         P = 
𝐹

𝑛
 x 100% 

 

     Tabel 4.3 

                                         Data Presentase frekuensi 

Interval fi Persentase 

63-68 1 3 

69-74 10 34 
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e. Menghitung nilai standar deviasi 

Tabel 4.4 

Data Standar deviasi 

Interval Fi xi xi – x ( xi– x)2 fi (xi-x)2 

63-68 1 65,5 14,27 203,6329 203,6329 

69-74 10 71,5 8,27 68,3929 683,929 

75-80 3 77,5 2,27 5,1529 15,4587 

81-86 9 83,5 3,73 13,9129 125,2161 

87-92 4 89,5 9,73 94,6729 378,6916 

93-98 2 95.5 15,73 247,4329 494,8658 

Jumlah  25    1.901.7941 

SD =  √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
) 

     = √
901

29−1
 

= √
901

29
 

                          = 8.24 = 

f. Kategori Skor Responden 

 

 

75-80 3 10 

81-86 9 31 

87-92 4 37 

93-98 2 68 

Jumlah 29 100% 
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Tabel 4.5 

Kategori Responden Fasilitas Perpustakaan 

No Batas Kategorisasi Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1 x < (µ- 1,0 𝜎) x< 72 8 27.5% Rendah 

2 (µ - 1,0 𝜎) ≤ x < (𝜇 + 

1,0 ó ) 

72 ≤ x 

< 88 

15 51.72% Sedang 

 (𝜇 + 1,0 𝜎 )  ≤ 𝑥 ≤ x 88 

 

6 20.68% Tinggi 

3 Jumlah  29 100%  

 

Berdasarkan pada data yang diperoleh pada table 4.5 di atas menunjukkan 

bahwa fasilitas perpustaakan dalam beberapa kategori yaitu 8 sampel keseluruhan siswa 

berada dalam kategori rendah dengan presentase 27% kemudian 15 sampel dari 

keseluruhan siswa berada pada kategori sedang dengan presentase 51% dan 5 dari 

keseluruhan siswa berada dalam kategori tinggi dengan presentase 68% dengan jadi 

secara umun fasilitas perpustakkan berada dalam kategori sedang.51% 

3. Analisis Statistik Deskriftif Minat Baca Siswa   

Hasil analisis data minat baca siswa dengan jumlah 29 orang dapat dilihat pada 

table: 

Tabel 4.6 

Skor Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar 

Nama Responden Jumlah Skor 

Responden 1 72 

Responden 2 58 

Responden 3 65 

Responden 4 75 

Responden 5 74 

Responden 6 53 

Responden 7 49 

Responden 8 53 

Responden 9 75 
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Responden 10 78 

Responden 11 77 

Responden 12 74 

Responden 13 54 

Responden 14 71 

Responden 15 71 

Responden 16 70 

Responden 17 72 

Responden 18 72 

Responden 19 72 

Responden 20 57 

Responden 21 53 

Responden 22 53 

Responden 23 74 

Responden 24 72 

Responden 25 71 

Responden 26 70 

Responden 27 53 

Responden 28 51 

Responden 29 53 

Jumlah 189 

 

Berdasarkan hasil data di atas, skor tertinggi 78 dan skor terendah yaitu 49 

dari jumlah sampel (n) yaitu 29 orang 

a. Menghitung besarnya range (Rentang Kelas) 

R = NT- NR 

R = 78-49 

   = 29 

b. Menghitung besarnya kelas interval 

I = 1+ (3,33) log n 

  = 1+ 3,33 log 29 

  = 1+ 3,33(1,46) 

 = 4, 825 
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 = 6 

c. Menghitung panjang kelas 

P =
𝑅

𝑖
 

= 
29

6
 

= 4,8 = 6 

d. Tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.7 

Tabulasi Data untuk Menghitung Nilai rata-rata (Mean) 

Interval fi Xi fi .xi 

49-53 8 51 408 

54-58 2 56                  112 

59-63 1 61 61 

64-68 1 66 66 

69-72 10 71 710 

74-78 7 76 532 

Jumlah 29  1.889 

 

e. Menghitung nilai rata-rata 

�̅� =   
∑𝑓𝑖. 𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
 

    = 
6.9489

29
 

      = 79,77 = 

f. Menghitung persentase frekuensi 
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                         P = 
𝐹

𝑛
 x 100% 

Tabel 4.8 

Data Persentase Frekuensi 

 

 

 

 

 

g. Menghitung nilai standar deviasi 

Tabel 4.9 

Data Standar Deviasi 

Interval Fi xi xi – x ( xi– x)2 fi (xi-x)2 

49-53 8 51 -14 196 1.568 

54-58 2 56 -9 81 162 

59-63 1 61 -4 16 16 

64-68 1 66 1 1 1 

69-73 10 71 6 360 360 

74-78 7 76 11 121 847 

Jumlah      2.954 

SD =  √(
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
) 

Interval Fi Persentase 

49-53 8 51 

54-58 2 56 

59-63 1 61 

64-68 1 66 

69-72 10 71 

74-78 7 76 

Jumlah 29 100% 
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     = √
2.954

29−1
 

= √
2.954

28
 

                          = 10,27 

h. Ka tegorisasi Skor Responden 

Tabel 4.10 

Kategorisasin Skor Responden Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar 

No Batas Kategorisasi Interval Frekuensi Presentase Kategorisasi 

1 x < (µ- 1,0 𝜎) x < 55 9 31,3% Rendah 

2 (µ - 1,0 𝜎) ≤ x < (𝜇 + 

1,0 ó ) 

55≤

𝑥 < 75 

16 55,1% Sedang 

 (𝜇 + 1,0 𝜎 )  ≤ 𝑥 ≤ 𝑥75 4 13,79% Tinggi 

3 Jumlah  29 100%  

 

Berdasarkan data yang diperoleh table di atas menunjukkan bahwa Minat 

Baca Siswa dalam beberapa kategori yaitu 9 sampel dari keseluruhan siswa berada 

dalam kategori rendah dengan presentase 31%. Kemudian 16 sampel dari keseluruhan 

siswa berada dalam kategori sedang dengan presentase 55% dan 4 sampel dari 

keseluruhan siswa berada pada kategori tinggi dengan presentase 13,79% jadi secara 

umum Minat Baca Siswa berada pada kategori sedang. 

2. Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad 

Makassar 
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Hipotesis Penelitian yang diujikan dalam penelitian adalah pengaruh 

Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar. Untuk 

menguji hipotesis dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

    Tabel Penolong 

No Variabel X Variabel Y X2 Y2 X.Y 

1 84 72 7056 5184 6048 

2 93 58 8649 3364 5394 

3 78 65 6084 4225 5070 

4 69 75 4761 5625 5175 

5 94 74 8836 5476 6956 

6 71 53 5041 2809 3763 

7 70 49 4900 2401 3430 

8 63 53 3969 2809 3339 

9 81 75 6561 2401 6075 

10 92 78 8464 2809 7176 

11 91 77 8281 5625 7007 

12 88 74 7744 6084 6512 

13 70 54 4900 5929 3780 

14 86 71 7396 5476 6106 

15 89 71 7921 2916 6319 

16 84 70 7056 5041 5880 

17 84 72 7056 4900 6048 

18 85 72 7225 5184 6120 

19 83 72 6889 5184 5976 
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20 71 57 5041 5184 4047 

21 72 53 5184 3249 3816 

22 74 53 5476 2809 3922 

23 77 74 5929 2809 5698 

24 83 72 6889 5476 5976 

25 84 71 7056 5184 5964 

26 79 70 6241 4900 5530 

27 71 53 5041 2809 3763 

28 72 51 5184 2601 3672 

29 71 53 5041 2809 3763 

Jumlah  2309 189 185871 126144 152325 

 

3. Analisis statistic inferensial 

Rumus regresi sederhana sebagai berikut: 

�̂� = 𝛼 + bX 

a) Menghitung nilai b 

                   b= 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑋)2
 

                 b=
29(152325)−(2309)(1892)

29(185871)−(2309)2
 

             b= 
4.417.425 − 4.368.628

(5.390.259−5331.481
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          = 
48.797

58.778
 

             = 0,830 

b) menghitung nilai a 

a =∑ 𝑌−𝑏(∑ 𝑋)

𝑛
 

a =1892−0,830(2309)

29
 

a =1892−1916.48

29
 

a = − 24.47

29
 

= 0,84 

jadi Y = a + bX = 0,843+0,830X 

c) Menghitung nilai uji r 

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥. ∑ 𝑦)

(𝑛 ∑ 𝑥
2

− (∑ 𝑥)2  (𝑛Σ𝑦2 − (∑ 𝑦)
2

)
 

𝑟𝑥𝑦=

29(152325) − (2309.1892)

√29(185.871) − (2309)2(29(12.6144) − (1.8292)2)
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4.417.425 − 4.368.628

𝑟𝑥𝑦=√(5.390.259 − 5331.481)(3.658.176 − 3579664)
 

48.797

𝑟𝑥𝑦=√(58.778)(78.512)
 

48797

𝑟𝑥𝑦=√4.614.778.336
 

48.797

67.932
 

 = 0. 71 

d) Menghitung t (Uji t) 

         t =
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
 

𝑡 =  
0,718√29 − 2

√1 − (0,718)2
 

𝑡 =  
0,718√27

√1 − (0,515524)
 

𝑡 =  
0,718(5.1961524227)

√1 − (0,515524)
 

𝑡 =
3.7308374395

√0.484476
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𝑡 =
3.7308374395

0.6960431021
 

   = 5.360 

e) Uji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

H0               :  µ = 0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara Fasilitas 

perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad 

Makassar 

Ha                     :  µ ≠ 0 ada pengaruh yang signifikan antara Fasilitas 

Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar 

 
2) Menentukan taraf nyata (a) dan nilai (t) table  

a = 5% =0.05  

db = n – 2 = 29 – 2 = 27 

ttabel = t(a) (n-2) = t(0,05) (27) = 1.35 

3) Kriteria pengujian  

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima  

Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

4) Megambil kesimpulan  
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Berdasrkan hasil analisis di atas, diperoleh thitung = 5.360 dan ttabel = 1.35 

pada taraf signifikan 5% (0,05). Jika membandingkan antara thitung dengan ttabel 

maka thitung > ttabel. Sehingga dapat ditarik keimpulan bahwa hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan hipotesis nihil (H0) ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP 

Ittihad Makassar 

5) Menghitung nilai koefisien determinasi (KD) 

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap 

Minat Baca Siswadi SMP Ittihad Makassar. Maka dapat diketahui melalui rumus 

Koefisirn Determinasi yaitu:  

KD = r2×100%  

KD = 0.71×100%  

KD = 0.515524 ×100%  

KD = 29. 

C. Pembahasan  

   1. Fasilitas Perpustakaan Di SMP Ittihad Makssar 

Hasil analisis Fasilitas Perpustakaan di SMP Ittihad Makassar dengan 

sampel 29 orang memiliki skor maksimun dengan nilai 94 dan skor minimum 

dengan nilai 63. Rentang kelas adalah 31 dengan jumlah interval kelas 6 dan 
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panjang kelas 5 serta nilai rata-ratanya adalah 79 Sedangkan standar deviasinya 

adalah 8. 

Berdasarkan pada data yang diperoleh pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

Failitas Perpustakaan dalam beberapa kategori yaitu 8 sampel dari keseluruhan 

siswa berada dalam dalam kategori rendah dengan persentase 27%. Kemudian 16 

sampel dari keseluruhan siswa berada pada kategori sedang dengan persentase 

51% dan 5 dari keseluruhan siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 

20%. Jadi secara umum Fasilitas Perpustakaan berada pada kategori sedang 51%. 

Fasilitas perpustakaan memiliki kontribusi untuk semakin meningkatkan 

Perpustakaan mempermudah dan memperlancar aktivitas di perpustakaan, 

menciptakan perpustakaan yang nyaman dan menarik yang bisa memenuhi 

kebutuhan siswa sebagai pengunjung perpustakaan. Disamping itu dengan melihat 

indikator fasilitas perpustakaan yang dikemukakan oleh Sutarno yaitu perlu 

memperhatikan koleksi bahan pustaka, sumber daya manusia, gedung dan 

ruangan. Anggaran, sarana dan prasarana, mitra kerja sama perabot 

danperlengkapan, layanan perpustakaan dan masyarakat pemakai. 

2. Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar 

Hasil analisis Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makasaar dengan 29 

sampel memiliki skor maksimum dengan niali 78 dan skor minimum dengan nilai 
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49. Rentang kelas adalah 29 dengan jumlah interval kelas 6 dan panjang kelas 6 

serta nilai rata-ratanya adalah 79. Sedangkan standar deviasinya adalah 10. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

Minat Bcaca Siswa dalam beberapa kategori yaitu 9 sampel dari keseluruhan 

siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 31%. Kemudian 16 sampel 

dari keseluruhan guru berada pada kategori sedang dengan persentase 55% dan 4 

sampel dari keseluruhan siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 

13%. Jadi secara umum Minat Baca Siswa berada pada kategori sedang 55%. 

Dalam ini perlu adanya peningkatan minat baca agar siswa memiliki 

pengetahuan yang luas karena Negara kita mengalami krisis minat baca dan ini 

merupakan salah satu tugas penting pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dari Negara-negara lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden adanya ketertarikan selalu melakukan kegiatan membaca dengan 

fasilitas yang lengkap dan memberikan suasana yang nyaman dan sarana yang 

memadai sesuai kebutuhan 

3. Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP      

Ittihad Makassar  

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh fasilitas perpustakaan 

terhadap minat baca siswa di Smp Itthad Makassar Berdasarkan hasil statistik 
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inferensial diperoleh thitung = 5.360 dan ttabel = 1.35 pada taraf signifikan 5% 

(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel = 

5.360 > 1.35). Seingga berdasarkan pengujian hipotesis alternatif (Ha) diterima 

dan hipotesis nihil (H0) ditolak. Hasil uji korelasi determinasi diperoleh nilai 

sebesar 51.55%. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat 

baca siswa di Smp Ittihad Makassar. 

Maka dapat disimpulkan pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat baca 

siswa di Smp Ittihad Makassar, dalam hal ini variabel X terhadap Y adalah positif 

memberikan pengaruh yang signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Pengaruh Fasilitas 

perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar” maka 

dapat di simpulkan bahwa: 

1. Hasil analisis Fasilitas Perpustakaan di SMP Ittihad Makassar dengan 

sampel 29 orang memiliki skor maksimun dengan nilai 94 dan skor 

minimum dengan nilai 63. Rentang kelas 31 Sedangkan standar deviasinya 

adalah 8.24 Berdasarkan pada data yang di peroleh pada table 4.5 

menunjukkan bahwa fasilitas perpustakaan dalam beberapa kategori yaitu 

8 sampel dari keseluruhan siswa berada kategori rendah dengan persentase 

27%. Kemudian sampel 16 dari keseluruhan siswa berada pada kategori 

sedang dengan persentase 20% dan 5 dari keseluruhan siswa berada dalam 

kategori tinggi dengan persentase 68%. Jadi secara umum di fasilitas 

perpustakaan berada pada kategori sedang 51% 

2. Hasil analisis Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar dengan sampel 

29 memiliki skor maksimum dengan nilai 78 dan skor minimum dengan 

nilai 49. Rentang kelas adalah 29 dengan jumlah interval kelas 6 dan 

panjang kelas 6 serta nilai rata-ratanya adalah 79. Sedangkan standar 

deviasinya adalah 10. Berdasarkan data yang di peroleh pada table 4.10 

menunjukkan bahwa minat baca siswa dalam beberapa kategori yaitu 9 

sampel dari keseluruhan siswa berada pada kategori rendah dengan 

persentase 13%.  Kemudian 16 sampel dari keseluruhan siswa berada pada 
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kategori sedang 55% dan 5 sampel dari keseluruhan siswa berada kategori 

tinggi dengan persentase 13%. Jadi secara umum Minat Baca Siswa berada 

pada kategori 55% 

3. Berdasarkan hasil statistik inferensial di peroleh thitung = 5.360 dan 

ttabel= 1.35 pada taraf signifikan 5% (0,05). Hal ini menujunkkan bahwa 

thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel = 5.360 > 1.35). Sehingga 

berdasarkan pengujian hipotesis alternative (Ha) di terima dan hipotesis 

nihil (Ho) di tolak. Hasil uji korelasi determinasi di peroleh nilai sebesar 

51.55%. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Fasilitas 

Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMP Ittihad Makassar 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumny maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah dan pengelola perpustakaan, harus berupaya 

sebaik mungkin memberikan pelayanan, kenyamanan, pengelolaan 

perpustakaanyang maksimal untuk siswa di sekolah tersebut guna 

membangkitkan minat baca yang tinggi, karena dengan terciptanya minat 

baca pada masing-masing individu akan lebih berkualitas dan cerdas. Juga 

berupaya untuk memilikitenaga pustakawan di perpustakaan agar 

perpustakaan dikelola dengan baikoleh orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya. 

2. Kepada seluruh guru dan staf pengajar agar mendorong siswanya untuk 

selalu membaca buku di perpustakaan, memotivasi siswa akan pentingnya 
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membaca, mendorong siswa untuk mencari reverensi tugas di 

perpustakaan. 

3. Kepada lembaga pendidikan, untuk memberikan atau menyediakan 

fasilitas perpustakaan seperti perpustakaan yang berkaulitas dan memadai 

kepada siswa atau tiap sekolah guna mencerdaskan peserta didik dan 

generasi penerus bangsa. 

4. Disarankan kepada peneliti lain yang ingin memiliki atau mengkaji 

pokok permasalahan yang sama agar dapat mengunakan indicator lain 

yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fasilitas 

perpustakaan terhadap minta baca yang semakin bertambah. 
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