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Rahayu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini pembaharuan di segala bidang terus ditingkatkan 

terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

karena setiap orang membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, sehingga dengan 

pendidikan manusia mendapatkan kemajuan dalam segala bidang. Pentingnya 

pendidikan, memacu pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya dari tahun ke 

tahun, agar sumber daya manusianya benar-benar siap dalam menghadapi era 

globalisasi, maka pemerintah telah berupaya melakukan program wajib belajar 9 

tahun bagi warga negara guna pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional menurut UU RI No.20 tahun 2003 adalah pendidikan 

yang berakar pada kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan  jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan. 

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan informal, formal, dan non 

formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan 

ini dapat berlangsung dalam keluarga, pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan, 

masyarakat, dan organisasi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung 

secara teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat tertentu secara ketat, pendidikan 
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ini berlangsung di sekolah. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

non formal ialah pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi 

tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Pendidikan non formal terdiri atas 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pusat kegiatan belajar masyarakat. 

Mengingat pentingnya pendidikan maka pemerintah berusaha mengadakan 

perbaikan dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Perbaikan yang dilakukan pemerintah tersebut misalnya perubahan di 

bidang kurikulum sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. 

Semua usaha pemerintah tersebut untuk memperlancar proses belajar mengajar 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pemerintah juga berupaya meningkatkan 

mutu pendidikan agar kelak diperoleh sumber daya manusia yang mampu menguasai 

keahlian dan keterampilan, bekerja secara profesional serta dapat menghasilkan 

karya yang bermutu. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pendidikan atau 

proses belajar mengajar yang diusahakan dengan sengaja untuk mengembangkan 

pengetahuan siswa sehingga dapat tumbuh, berkembang sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Untuk memenuhi tugas tersebut, sekolah selalu menyiapkan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang tersusun secara sistematis di dalam bentuk kurikulum, 

yang terdiri dari kelompok mata pelajaran pembinaan mental, pembinaan kecerdasan 

dan pembinaan kecakapan khusus/keterampilan. 

Sekolah juga memberikan pelajaran-pelajaran yang memadai di dalam  

proses belajar mengajar yang mengusahakan suatu kondisi proses belajar mengajar 

secara formal dan terencana untuk semua siswa secara klasikal. Tiap-tiap siswa 

yang belajar di sekolah membawa potensi diri serta latar belakang pengalaman 

belajar yang berbeda-beda, sehingga dapat dimengerti bahwa keberhasilan siswa di 

sekolah juga berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tingkat 

keberhasilan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya juga berbeda. 

Dalam proses belajar mengajar terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari bakat, 
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perhatian, kecerdasan, motivasi, minat dan kemampuan kognitif. Faktor eksternal 

terdiri dari kurikulum atau bahan pengajaran, sumber belajar, guru, sarana dan 

prasarana, administrasi atau manajemen dan kondisi lingkungan. 

Dalam aktivitas belajar kegiatan membaca merupakan hal yang tidak bisa 

ditinggalkan, hampir sebagian kegiatan belajar adalah membaca sehingga dengan 

membaca siswa lebih banyak mendapat informasi yang belum disampaikan oleh 

guru dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu sudah 

sewajarnya bila membaca merupakan suatu masalah yang patut mendapat perhatian, 

terutama siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya bergelut dengan buku pelajaran 

atau buku bacaan lainnya yang berguna untuk menambah pengetahuan. Di sekolah 

mungkin saja ada siswa yang senang membaca ada pula yang kurang senang 

membaca. Rasa senang membaca dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain karena siswa tahu manfaat membaca, siswa menyadari bahwa buku-buku dan 

bahan pustaka yang baik dapat memperluas pengetahuannya. 

Besar kecilnya minat akan berpengaruh pada sikap seseorang terhadap 

suatu aktivitas. Begitu pula dalam hal membaca, siswa yang mempunyai minat 

baca tinggi akan menjadikan aktivitas membaca sebagai suatu kebiasaan atau 

kebutuhan. Minat baca merupakan kecenderungan yang ada dalam diri siswa untuk 

melaksanakan aktivitas membaca buku-buku yang bisa menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. Minat baca juga 

merupakan sikap yang perlu dikembangkan pada diri siswa karena dengan minat 

tersebut siswa dapat terdorong dan termotivasi untuk belajar mandiri. 

 Program peningkatan minat baca perlu dimotivasi sejak dini sehingga 

perlu dukungan dari berbagai pihak diantaranya dari kepala sekolah, guru, tenaga 

pustakawan, dan tentunya dari orang tua. Peran guru sangat dibutuhkan guna 

memberikan tehnik-tehnik membaca pada siswanya atau dengan cara memberikan 

tugas yang menuntut siswa untuk membaca berbagai buku, misalnya resensi, 

makalah, dan lain-lain. 

 Sarana dan prasarana merupakan faktor pelengkap, namun tidak dapat 

diabaikan bahwa sarana dan prasarana juga akan mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan diantaranya 
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buku-buku, gedung, laboratorium, alat-alat peraga, dan perpustakaan. Sebagaimana 

tercantum dalam pasal 45 UU RI No.20 tahun 2003 yaitu “Setiap satuan pendidikan 

formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.  

Realita di lapangan masih ada sekolah-sekolah yang belum menggunakan 

ruang perpustakaan sesuai dengan fungsinya, hal ini sangat ironis sekali dengan 

visi dan misi sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, berbagai alasan 

dan kendala diantaranya belum adanya pustakawan, terbatasnya buku-buku yang 

tersedia dan lain-lain. Pemerintah telah memberikan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah SD/SMP/SMA baik negeri/swasta dalam rangka 

membantu biaya pendidikan siswa dan peningkatan mutu pendidikan nasional, 

diharapkan sekolah dalam rangka hal tersebut di atas, salah satunya dengan 

memberdayakan perpustakaan sekolah agar perpustakaan dapat berfungsi sebagai 

pusat informasi, pusat referensi, pusat edukasi dan pusat rekreasi guna pencapaian 

tujuan pendidikan nasional.  

Perpustakaan mempunyai peran yang besar karena dalam perpustakaan 

tersimpan buku dan bahan pustaka lain yang dapat membantu siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. Siswa yang tidak memiliki buku-buku pegangan 

pelajaran dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah. Buku-buku dan bahan pustaka 

lain dapat dijadikan sumber informasi yang diperlukan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan siswa. Selain itu siswa juga dapat membaca surat kabar dan 

majalah yang ada untuk mengisi waktu luang agar tidak terbuang sia-sia. Di 

perpustakaan sekolah siswa dapat memanfaatkan buku-buku yang tersedia, sehingga 

buku-buku yang tersedia tidak hanya dijadikan pajangan atau hiasan. Guru dapat 

memberikan tugas kepada siswa yang mengarah kepada pencarian hal-hal yang 

baru yang dapat diperoleh di perpustakaan.  

Perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa, bila siswa 

mempunyai minat untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan, antara lain: adanya 

tugas dari guru, sarana dan prasarana yang memadai, lokasi yang strategis, dan 
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pengelolaan perpustakaan yang baik. Pengelolaan perpustakaan yang baik merupakan 

faktor yang penting karena akan tercipta suasana yang tenang, mudah dalam 

pencarian bahan pustaka, pelayanan yang cepat, tata letak mebelair yang serasi 

dan indah dipandang, penerangan yang cukup dan temperatur suhu/udara yang 

sejuk akan menimbulkan keinginan siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. 

Pengelolaan disini menyangkut pengadaan bahan-bahan pustaka, pelayanan, dan 

tata ruang. Adanya bahan pustaka yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa maka akan menimbulkan minat baca siswa untuk mengunjungi perpustakaan. 

Begitu pula dengan penataan buku akan memudahkan siswa dalam mencari buku-

buku yang diperlukan. Ruang baca yang nyaman, petugas yang ramah, pelayanan 

yang cepat dan menyenangkan akan mendorong siswa untuk berkunjung serta 

membaca di perpustakaan sekolah.     

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan 

syarat mutlak dalam belajar sehingga siswa yang tidak memiliki buku pegangan 

dan ingin menambah pengetahuannya dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah, 

sehingga peneliti merasa tertarik mengambil judul “Hubungan Minat Baca dan 

Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kurangnya pengetahuan dan wawasan siswa dapat ditingkatkan dengan 

membaca ?  

2. Apakah minat baca berhubungan dalam pencapaian prestasi belajar siswa di 

sekolah ?    

3. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca siswa ? 

4. Apakah pengelolaan perpustakaan yang baik dapat meningkatkan minat baca 

siswa ? 

5. Apakah pemanfaatan perpustakaan sekolah dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa ?  
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6. Apakah perpustakaan sekolah sudah dikelola seoptimal mungkin ? 

7. Bagaimana usaha pustakawan memberdayakan perpustakaan guna menunjang 

proses belajar mengajar di sekolah ?  

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara 

tepat. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah 

dan mencapai sasaran, maka permasalahan yang diteliti dibatasi pada hubungan 

minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar sebagai 

berikut: 

1. Minat baca adalah kecenderungan hati atau rasa senang siswa untuk membaca 

buku-buku pelajaran maupun bukan buku pelajaran guna memperluas atau 

memperdalam pengetahuan siswa. 

2. Pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah kegiatan yang berkenaan dengan 

penggunaan bahan pustaka baik berupa buku maupun bukan buku, yang 

diorganisir secara sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat digunakan 

siswa untuk memperluas pengetahuan.  

3. Prestasi belajar adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Surakarta semester 1 tahun ajaran 2006/2007 yang diambil 

dari nilai raport.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka permasalahan yang timbul dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta ? 
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3. Apakah terdapat hubungan antara minat baca dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah secara bersama dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah secara bersama dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Segi Teoretis 

Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pendidikan terutama dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya minat baca dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah.  

2. Segi Praktis  

a. Bagi Kepala Sekolah  

Bahan masukan akan pentingnya perpustakaan bagi kemajuan pendidikan 

siswanya dan peran serta koordinasinya dalam pengelolaan perpustakaan 

sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 

b. Bagi Guru  

Bahan masukan untuk memberdayakan perpustakaan sekolah dan peran 

sertanya dalam meningkatkan minat baca siswa sehingga dapat memberikan 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

c. Bagi Pustakawan  

Bahan masukan untuk mengelola perpustakaan sekolah dengan baik dan 

selalu siap melayani siswa serta tepat waktu buka maupun tutup. 
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d. Bagi Siswa  

Bahan masukan untuk senang membaca dan memanfaatkan perpustakaan 

sekolah guna memperluas pengetahuannya sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya. 

e. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehingga dapat diterapkan 

dalam dunia pendidikan. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Minat Baca 

a. Pengertian Minat Baca 

Banyak orang tidak mengerti arti sebenarnya istilah “minat” (interest), 

akibatnya, mereka sering mengacaukannya dengan apa yang tepatnya dapat 

disebut suatu “kesenangan” (whim). Muhibbin Syah (2003: 136) berpendapat, 

“Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu”. Winkel (1996: 188) berpendapat  “Minat merupakan 

kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada hal 

tertentu dan merasa senang berkecismpung didalam bidang itu”. Elizabeth B. 

Hurlock (1999: 114) “Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang 

untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan”. 

Bernard yang dikutip Sardiman AM (2001: 74) mengungkapkan bahwa “Minat 

timbul tidak secara tiba-tiba/spontan melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, serta kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja”. Sebagaimana 

yang diungkapkan Marksheffel yang dikutip Ibrahim Bafadal (2005: 192) 

memberikan pendapatnya mengenai minat sebagai berikut: 

1. Minat bukan hasil pembawaan manusia, tetapi dapat dibentuk, diusahakan, 
dipelajari, dan dikembangkan.  

2. Minat itu bisa dihubungkan untuk maksud-maksud tertentu untuk bertindak. 
3. Secara sempit, minat diasosiasikan dengan keadaan sosial seseorang dan 

emosi seseorang. 
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4. Minat itu biasanya membawa inisiatif dan mengarah kepada kelakuan atau 
tabiat manusia. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah kecenderungan jiwa seseorang yang merasa tertarik dan senang pada 

suatu obyek sehingga berkeinginan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan 

dengan obyek tersebut. 

Secara ideal seorang anak harus mempunyai minat untuk sesuatu agar ia 

belajar dengan sungguh-sungguh. Besar kecilnya minat akan sangat berpengaruh 

pada sikap seseorang terhadap suatu aktivitas. Begitu pula dalam hal membaca, 

siswa yang mempunyai minat baca tinggi akan menjadikan aktivitas membaca 

sebagai kebutuhan atau suatu kebiasaan. Terutama untuk para siswa, minat baca 

merupakan suatu sikap yang sangat dibutuhkan mereka dalam belajar. Dengan 

minat baca pada diri siswa dimungkinkan akan dapat memotivasi mereka untuk 

belajar mandiri sehingga dapat meraih prestasi belajar yang baik.  

Secara sederhana pengertian membaca menurut Joko D. Muktiono  sebagai 

“Proses mengambil makna dari bahasa tulis”. Mulyono Abdurrahman (1999: 

200) “Membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental. 

Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman. Orang dapat membaca 

dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakkan 

mata secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan tepat, dan memiliki 

penalaran yang cukup memahami bacaan. 

Pendapat beberapa ahli yang dikutip Ibrahim Bafadal (2005: 193) antara 

lain adalah: Marksheffel mendefinisikan, “Membaca itu merupakan kegiatan 

kompleks dan disengaja, dalam hal ini berupa proses berpikir yang di dalamnya 

terdiri dari berbagai aksi pikir yang bekerja secara terpadu mengarah kepada 

satu tujuan yaitu memahami makna paparan tertulis secara keseluruhan". Bond 

dan Wagner menjelaskan bahwa, “Membaca merupakan suatu proses menangkap 

atau memperoleh konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, menginterpretasi, 

mengevaluasi konsep-konsep pengarang, dan merefleksikan atau bertindak 

sebagaimana yang dimaksud dari konsep tersebut”.  
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Dengan membaca seseorang akan mendapatkan pengertian-pengertian 

baru, menambah pengetahuan, mendapatkan ide-ide baru, serta memperluas 

pandangan, sehingga nantinya mereka memiliki kecerdasan dan peradaban yang 

tinggi yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain.  

Berdasar pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

merupakan suatu kegiatan yang mencakup aktivitas kompleks fisik dan mental 

dalam memahami bahasa tulis. Melihat pengertian minat dan membaca di atas 

dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah kecenderungan hati seseorang yang 

tertarik dan merasa senang membaca, sehingga berkeinginan untuk melakukan 

aktivitas membaca dalam memahami bahasa tulis. 

 

b. Lingkungan yang Mempengaruhi Timbulnya Minat Baca 

Mengingat demikian besarnya peranan membaca dalam kehidupan maupun 

dalam keberhasilan bagi pelajar maka sudah seharusnya minat baca perlu 

ditumbuhkan sedini mungkin, karena usaha ini tidak akan menuju sasaran jika 

tidak mendapatkan dukungan lingkungan. Menurut Oemar Hamalik (2001: 103) 

“Lingkungan adalah sesuatu dari sekitar yang bermakna/memberikan pengaruh 

terhadap individu baik positif atau negatif”. Dalam hal ini lingkungan yang 

mempengaruhi minat baca meliputi: 

1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dan 

pertama, maksudnya lingkungan keluarga memberikan andil yang cukup 

tinggi dalam rangka menimbulkan minat baca. Motivasi dan dorongan 

dalam membaca tak jarang ditimbulkan oleh adanya kebiasaan dan contoh 

dari keluarga. Dalam keluargalah minat dan kebiasaan membaca mulai 

disulut. Jika dalam keluarga tidak terdapat teladan dalam kegiatan membaca 

dan mencintai buku, benih-benih kecintaan dalam diri anak-anak sulit untuk 

tumbuh subur. Oleh karena itu, seharusnya keluarga menciptakan iklim yang 

menumbuhkan minat baca bagi anak, misalnya memberi keteladanan membaca, 

melakukan pengawasan, memberi perhatian ketika anak sedang membaca 

dan menyediakan buku atau bahan bacaan yang bermutu. Jadi peran keluarga 
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dalam meningkatkan dan mengembangkan minat baca yang ada pada diri 

anak sangat besar. 

2) Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang secara moral 

berkewajiban untuk membina dan mendidik anak-anak dalam rangka menumbuhkan 

minat baca. Peranan sekolah dalam membantu mengembangkan minat baca 

bagi siswa yaitu dengan menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku-

buku yang mendukung materi pelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk gemar membaca. 

3) Lingkungan Masyarakat 

Selain lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga 

sangat menentukan dalam rangka menumbuhkan minat baca. Lingkungan ini 

turut memberikan pengaruh melalui keadaan lingkungan masyarakat dan juga 

fasilitas-fasilitas yang ada, yang dapat mendukung siswa untuk melakukan 

aktivitas membaca tetapi sering dijumpai adanya hal yang negatif di lingkungan 

masyarakat yang kurang menguntungkan bagi siswa dalam mengembangkan 

minat baca. Misalnya banyaknya bacaan yang kurang bermutu, buku bacaan 

porno dan buku bacaan yang kurang sehat untuk itu siswa seharusnya selektif 

dalam memilih fasilitas yang disediakan masyarakat dalam rangka pengembangan 

minat baca. 

 

c. Cara-cara Menumbuhkan Minat Baca 

Di sekolah mungkin saja ada siswa yang senang membaca dan ada pula 

yang kurang senang membaca. Rasa senang membaca dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain karena siswa tahu manfaat membaca dan menyadari 

bahwa bahan pustaka baik berupa buku maupun bukan buku, yang baik pasti 

dapat memperluas pengetahuannya. 

Salah satu tugas guru/pustakawan dalam rangka memfungsikan perpustakaan 

sebagai sumber belajar adalah menumbuhkan rasa senang membaca pada siswa, 

sebab apabila pada diri siswa merasa senang membaca maka akan memanfaatkan 

perpustakaan sekolah semaksimal mungkin. 
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Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru atau pustakawan untuk 

menumbuhkan minat baca siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibrahim 

Bafadal (2005: 203 – 205) antara lain: 

1) Memperkenalkan buku-buku 
Pada cara ini guru atau pustakawan memperkenalkan buku-buku, 

terutama yang tersedia di perpustakaan sekolah. Cara ini dapat dilakukan 
bekerja sama dengan guru-guru bidang studi. Selain guru bidang studi, 
pustakawan juga bisa secara langsung memperkenalkan buku-buku kepada 
siswa yang sedang mengunjungi perpustakaan sekolah. Dalam memperkenalkannya 
bisa secara individual maupun secara berkelompok. Apabila buku-buku yang 
diperkenalkan tersedia di perpustakaan sekolah alangkah baiknya selain 
diperkenalkan secara lisan juga ditunjukkan bukunya. 

2) Memperkenalkan riwayat hidup tokoh-tokoh 
Untuk menumbuhkan minat baca guru/pustakawan dapat menjelaskan 

riwayat hidup tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Yang perlu 
ditekankan pada waktu memperkenalkan adalah kegigihan tokoh-tokoh 
tersebut dalam hal membaca atau belajar mandiri untuk menambah 
pengetahuan sehingga menjadi tokoh yang besar dan masyhur. 

3) Memperkenalkan hasil-hasil karya sastrawan 
Dalam memperkenalkan tokoh-tokoh khususnya sastrawan, guru/ 

pustakawan sambil menyebutkan hasil-hasil karyanya. Misalnya apabila 
memperkenalkan riwayat hidup Prof. Dr. HAMKA, guru/pustakawan 
hendaknya sambil menyebutkan hasil-hasil karyanya seperti karya romannya 
yang berjudul “Tenggelamnya Kapal Van Der Wij”. 

 

Sekali lagi perlu ditekankan disini bahwa berhasil atau tidaknya menumbuhkan 

minat baca, baik dengan cara memperkenalkan buku-buku riwayat hidup tokoh-

tokoh, maupun hasil-hasil karya sastrawan, tidak hanya bergantung kepada 

materi tetapi cara penyampaiannya, bagaimana cara guru/pustakawan berusaha 

memberikan kesan khusus pada siswa, sehingga mereka tergugah dan dapat  

mendorong hatinya untuk membaca buku-buku. 

Ibrahim Bafadal (2005: 205) mengungkapkan bahwa terdapat usaha lain 

sebagai pendekatan memperkenalkan buku-buku perpustakaan sekolah adalah 

dengan menyelenggarakan “display” dan pameran buku. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut:  

Display berarti mengatur buku-buku secara khusus yang lebih mencolok 
dan menarik. Biasanya yang di display adalah buku-buku baru juga sebagai 
usaha memberikan stimulus tertentu kepada siswa, supaya kegiatan display ini 
benar-benar dapat merangsang siswa maka buku-buku yang di display harus 
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diatur sedemikian rupa dengan kombinasi warna, tipuan sinar, artistik susunan, 
sehingga koleksi yang biasa menjadi koleksi yang sangat menarik. 

Pameran buku adalah kegiatan memvisualisasikan buku agar diketahui 
oleh siswa. Pameran buku ini bertujuan untuk memperkenalkan/mempromosikan 
perpustakaan sekolah kepada siswa, guru, dan anggota sekolah lainnya. Apabila 
pameran buku ini dijadikan sebagai pendekatan untuk memperkenalkan buku-
buku, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah tempat dan 
waktu. Tempat yang dipilih untuk kegiatan pameran harus tempat yang cukup 
luas, strategis, ramai, dan aman. Waktunya harus dapat dan sesuai dengan 
pengunjung. Biasanya pameran buku diselenggarakan pada hari-hari besar, 
seperti Hardiknas, hari Kartini, hari peringatan Ulang Tahun Sekolah, dan 
sebagainya. 

 

d. Teknik-teknik Meningkatkan Minat Baca 

Berbagai teknik dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca siswa. 

Teknik-teknik tersebut menurut Joko D. Moktiono (2003: 164–168) antara lain: 

1. Bacalah resensi buku-buku baru di berbagai penerbitan (majalah, tabloid, 
koran, dan lain-lain). Jangan pernah ketinggalan informasi tentang buku-
buku baru, semakin sering kita melakukannya makin banyak kita tahu 
buku-buku baru yang terbit sehingga dari sebagian yang diresensi pasti ada 
yang menarik perhatian kita. 

2. Jadilah anggota perpustakaan. Meskipun kita sulit menemukan waktu dan 
sering malas menyelesaikan sebuah buku, tetaplah berkunjung dan jika 
perlu meminjam. Godaan membaca akan tinggi jika di sekitar kita selalu 
ada buku-buku pilihan yang menanti untuk dibaca. 

3. Jangan malas mengunjungi toko buku. Barangkali ada satu dua buku baru 
di sana yang sangat penting bagi kebutuhan kita. Minat membaca kita pun 
bisa jadi akan meningkat dratis melihat banyak pilihan tema-tema yang 
menjadi perhatian kita, atau barangkali buku-buku lainnya dengan gambar-
gambar sampul yang terpampang menghadap kita akan tampak menarik 
bila kita melihatnya dipajang di toko buku. 

4. Hadirilah acara-acara yang berkaitan dengan buku, bisa seminar, pameran, 
atau bursa buku murah. Dalam acara-acara semacam itu bukan hanya 
buku-buku yang akan kita temui, namun juga orang-orang yang gemar 
akan buku. Perkenalan dan pembicaraan tentang buku dengan mereka bisa 
jadi memberi kita informasi tambahan tentang buku-buku dan meningkatkan 
minat kita sendiri untuk membaca. 

5. Rencanakan jadwal membaca, misalkan untuk bulan ini kita merencanakan 
membaca buku-buku psikologi popular atau pengembangan diri untuk 
meningkatkan semangat kita yang mulai kendor. Bulan berikutnya kita 
ingin membaca karya sastra kontemporer dunia dan jangan berhenti 
merencanakan meskipun kita jarang melaksanakannya. 

6. Jangan merasa kecil hati jika hanya sanggup membaca novel-novel fiksi 
belaka, seperti buku-buku horor lokal karya Abdullah Harahap, Wiro 
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Sableng karya Bastian Tito atau bahkan komik anak-anak. Teruskan 
kesukaan tersebut. 

7. Bereksperimenlah dengan minat baca kita. Jika selama ini kita hanya suka 
membaca buku-buku ekonomi, mengapa tidak mencoba membaca buku 
pengembangan diri? Siapa tahu minat baca kita terpacu justru dengan 
buku-buku bertema lain. 

8. Perdalam mana yang kurang. Jika merasa kurang memahami satu bidang, 
carilah buku-buku yang membahasnya secara detail atau rinci. 

9. Cobalah membaca buku yang sedang ramai dibicarakan. Bisa jadi karena 
bukunya controversial, penulisnya wanita muda cantik atau alasan lain 
karena film yang berdasar buku tersebut sedang popular.  

10. Bacalah buku tentang tokoh yang kita kagumi (jika tokoh tersebut pernah 
menulis buku atau ditulis tentangnya dalam sebuah buku). Wajar bila kita 
ingin mengetahui lebih banyak tentang jalan hidup, karya atau pikiran dari 
tokoh-tokoh yang kita kagumi. Keingintahuan inilah yang akan lebih 
memotivasi kita untuk membaca buku-buku.  

11. Bacalah buku-buku hebat sepanjang masa. Ada daftar panjang buku-buku 
hebat yang dipercaya mempengaruhi banyak orang atau menginspirasikan 
revolusi suatu negara atau bahkan mengubah dunia. 

 

Menurut Slamet Riyanto (2006: 29) peran guru sangat dibutuhkan sekali 

untuk meningkatkan minat baca siswa sehingga perlu strategi dan tehnik, 

diantaranya: 

1. Guru dan pustakawan secara terprogram dan berkelanjutan perlu meningkatkan 
kemampuan membaca cepat dan efektif. 

2. Koleksi perpustakaan sekolah lenkagp sesuai dengan tingkatan siswa dan 
terselektif. 

3. Bimbingan guru terhadap siswa secara personal ataupun klasikal. 
4. Memberikan penghargaan kepada siswa yang secara kualitatif dan kuantitatif 

bagi mereka yang membaca buku perpustakaan sekolah terbanyak. 
 

2. Tinjauan tentang Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

a. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Banyak orang yang mengartikan perpustakaan itu dengan buku-buku, 

sehingga tumpukan buku pada suatu tempat tertentu disebut perpustakaan. 

Padahal tidak semua tumpukan buku itu dapat dikatakan perpustakan. Memang 

salah satu ciri perpustakaan adalah adanya bahan pustaka atau sering disebut 

koleksi pustaka. Tetapi masih ada ciri-ciri lain yang lebih mengarah pada arti 

perpustakaan, seperti dikemukakan Ibrahim Bafadal (2005: 2) bahwa ciri-ciri 

perpustakaan meliputi:  
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1)  Perpustakaan itu merupakan suatu unit kerja 
Adanya perpustakaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan unit kerja dari 
suatu badan atau lembaga tertentu.  

2)  Perpustakaan mengelola sejumlah bahan pustaka 
Di perpustakaan disediakan sejumlah bahan pustaka. Bahan pustaka bukan 
hanya berupa buku-buku, tetapi juga bukan berupa buku. Bahan pustaka 
tersebut tidak hanya disusun dan disimpan, tetapi dikelola dengan sebaik-
baiknya menurut aturan tertentu.  

3)  Perpustakaan harus digunakan oleh pemakai 
Tujuan pengelolaan tidak lain adalah agar dapat digunakan dengan baik oleh 
pemakainya. Lebih jauh lagi adalah bagaimana agar dengan pengaturan 
tersebut dapat membangkitkan minat setiap pemakai untuk selalu mengunjungi 
perpustakaan. 

4)  Perpustakaan sebagai sumber informasi 
Perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan buku tanpa ada gunanya, tetapi 
secara prinsip, perpustakaan harus dapat dijadikan atau berfungsi sebagai 
sumber informasi bagi setiap yang membutuhkannya.  

 
 
Berdasarkan keempat ciri pokok di atas, dapat dikemukakan definisi 

perpustakaan menurut beberapa ahli. Menurut Mulyani A. Nurhadi (1983: 4) 

“Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, 

menyimpan dan memelihara koleksi pustaka yang dikelola dan diatur secara 

sistematis dengan cara tertentu yang digunakan secara kontinue oleh pemakainya 

sebagai sumber informasi”. Ibrahim Bafadal (2005: 4) “Perpustakaan adalah 

suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-

bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non book 

material) yang dikelola dan diatur secara sistematis menurut aturan tertentu, 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya”. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa  

perpustakaan adalah: suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu 

yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun bukan buku yang  

diatur secara sistematis menurut aturan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi oleh setiap pemakainya.  

Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari perpustakaan secara umum, 

memiliki pengertian khusus. Mulyani Ahmad Nurhadi (1983: 9) perpustakaan  

sekolah adalah “Perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah baik tingkat 
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Sekolah Dasar maupun tingkat Sekolah Lanjutan guna menunjang proses 

belajar mengajar di sekolah”. Pendapat beberapa ahli yang dikutip Ibrahim 

Bafadal (2005: 4) antara lain adalah: Supriyadi menjelaskan bahwa perpustakaan 

sekolah adalah, “Perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang 

program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah dasar 

maupun sekolah lanjutan”. Carter V. Good menjelaskan bahwa “Perpustakaan 

sekolah merupakan koleksi buku yang diorganisasi di dalam suatu ruang agar 

dapat digunakan oleh siswa dan guru”.  

Bertolak dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pepustakaan sekolah adalah kumpulan bahan pustaka, baik 

berupa buku maupun bukan buku yang diorganisasi secara sistematis dalam 

suatu ruang sehingga dapat membantu siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

 

b. Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana edukatif di sekolah 

yang dibutuhkan untuk mempertinggi daya serap dan kemampuan penalaran 

siswa dalam proses belajar. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya 

mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan guru dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus menunjang 

proses belajar mengajar, maka dalam hal pengadaan bahan-bahan pustaka 

hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah serta selera para pembaca 

yang dalam hal ini adalah siswa.  

Perpustakaan dapat membantu meningkatkan fungsi sekolah sebagai 

lembaga pendidikan. Pendidikan di sekolah harus sebanyak mungkin memberi 

kesempatan pada anak didik untuk aktif berfikir, mengembangkan bakat yang 

ada pada dirinya maupun memperkaya ilmu pengetahuan dengan usaha sendiri 

yang dapat dicapai dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah semaksimal 

mungkin. 
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Perpustakaan sekolah akan dapat bermanfaat apabila dapat memperlancar 

pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Indikasi manfaat tersebut tidak 

hanya berupa tingginya nilai atau prestasi belajar siswa tetapi lebih jauh lagi, 

siswa mampu mencari, menemukan, menerima, menyaring dan menilai informasi. 

Siswa biasa belajar mandiri, terlatih ke arah tanggung jawab, mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga membantu mengembangkan 

sikap ilmiah siswa. 

Ibrahim Bafadal (2005: 5) mengemukakan manfaat perpustakaan sekolah 

adalah sebagai berikut: 

1) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca. 
2) Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 
3) Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang 

akhirnya siswa mampu belajar mandiri. 
4) Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. 
5) Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. 
6) Perpustakaan sekolah dapat melatih siswa ke arah tanggung jawab. 
7) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan 

tugas-tugas sekolah. 
8) Perpustakaan  sekolah dapat membantu guru menemukan sumber  pengajaran. 
9) Perpustakaan sekolah dapat membantu siswa, guru, dan anggota staf 

sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah memberikan pelayanan kepada 

siswa, guru, peneliti, dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai tujuan proses belajar mengajar di 

sekolah dengan baik. 

 

c. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Menurut Smith dkk. yang dikutip Ibrahim Bafadal (2005: 6) menyatakan 

“School library is a center for learning”, yang berarti perpustakaan sekolah itu 

merupakan sumber belajar. Apabila ditinjau secara umum, perpustakaan sekolah 

itu sebagai pusat belajar, sebab kegiatan yang paling tampak pada setiap 

kunjungan siswa adalah belajar, baik belajar masalah-masalah yang berhubungan 
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langsung dengan mata pelajaran yang diberikan di kelas, maupun buku-buku lain 

yang tidak ada hubungannya langsung dengan mata pelajaran. 

Fungsi perpustakaan sekolah menurut Ibrahim Bafadal (2005: 6-8) 

adalah: 

 

1) Fungsi edukatif 
Di dalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku baik buku-buku 
fiksi maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut diharapkan dapat 
membiasakan siswa belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara 
individual maupun berkelompok.  

2) Fungsi informatif 
Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan pustaka 
yang berupa buku, tetapi juga menyediakan yang bukan berupa buku 
seperti majalah, buletin, surat kabar, pamflet, artikel, peta, dan lain 
sebagainya. Semuanya akan memberikan informasi atau keterangan yang 
diperlukan oleh siswa.  

3) Fungsi tanggung jawab administratif 
Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah, 
dimana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh 
pustakawan. Semua ini dapat mendidik siswa ke arah tanggung jawab dan 
membiasakan siswa bersikap dan bertindak secara administratif. 

4) Fungsi riset 
Di dalam perpustakaan tersedia banyak bahan pustaka, sehingga dengan adanya 
bahan pustaka yang lengkap, siswa dan guru dapat melakukan riset, yaitu 
mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan.  

5) Fungsi rekreatif 
Adanya perpustakaan sekolah dapat berfungsi rekreatif. Ini tidak berarti 
bahwa secara fisik pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu, tetapi secara 
psikologisnya yaitu perhatian, fantasi atau pikirannya. Selain itu, fungsi 
rekreatif berarti bahwa perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai tempat 
mengisi waktu luang seperti waktu istirahat, dengan membaca buku-buku 
cerita, novel, roman, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan 

sekolah adalah sebagai pusat atau sumber belajar bagi siswa, sebab kegiatan 

yang paling tampak pada setiap kunjungan siswa adalah belajar, baik belajar 

masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang 

diberikan di kelas, maupun buku-buku lain yang tidak ada hubungannya langsung 

dengan mata pelajaran. Selain itu siswa dapat berlatih menelusuri koleksi buku-
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buku perpustakaan sekolah, mencari informasi maupun hanya sekedar rekreatif 

untuk mengisi waktu luangnya.  

 

d. Faktor-faktor Utama Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa, bila siswa 

mempunyai minat untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan, antara lain: 

ada tugas dari guru, sarana dan prasarana yang memadai, lokasi yang strategis, dan 

pengelolaan perpustakaan yang baik. 

Pengelolaan perpustakaan yang baik merupakan faktor yang penting 

karena akan tercipta suasana yang tenang, mudah dalam pencarian bahan pustaka, 

pelayanan yang cepat, tata letak mebelair yang serasi dan indah dipandang, 

penerangan yang cukup dan temperatur udara yang sejuk akan menimbulkan 

keinginan siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah. Pengelolaan disini 

menyangkut pengadaan bahan pustaka, pelayanan, dan tata ruang. 

a. Bahan Pustaka 

Perpustakaan sekolah diharapkan menjadi pusat pelayanan yang dapat 

menyuguhkan berbagai jenis bahan pustaka yang dipilih dengan seksama 

mengenai semua mata pelajaran dan tingkatan kemampuan membaca agar 

pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan secara dinamis. Isi 

perpustakaan sekolah mencakup bukan hanya buku-buku saja, tetapi juga 

pamflet, gambar-gambar, surat kabar, slide film, globe, peta, tape dan bahan-

bahan audio visual lainnya. 

Jenis bahan pustaka bila ditinjau dari bentuk fisik dan isinya, menurut 

Ibrahim Bafadal (2005: 27) meliputi: 

1. Ditinjau dari bentuk fisik, bahan-bahan pustaka dibagi dua kelompok 
yaitu: 
a. Bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, seperti buku tentang 

psikologi, buku-buku tentang Ilmu Pengetahuan Sosial, buku-buku 
tentang Agama, buku-buku tentang Ilmu Pengetahuan Alam, buku 
Bahasa Indonesia, dan lain-lain. 

b. Bahan-bahan pustaka bukan berupa buku, seperti surat kabar, peta, 
majalah, globe. Bahan-bahan pustaka bukan berupa buku ini dapat 
dibagi lagi menjadi dua kelompok: 
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1) Bahan-bahan tertulis, seperti surat kabar, majalah, brosur, artikel, 
kliping. 

2) Bahan-bahan berupa alat pengajaran, seperti tape recorder, radio, 
filmslide projektor, filmstrip projektor. 

2.  Ditinjau dari isinya, bahan-bahan pustaka dibagi dua kelompok yaitu: 
a. Bahan-bahan pustaka yang isinya fiksi, atau disebut buku-buku fiksi, 

seperti buku cerita anak-anak, cerpen, novel. 
b. Bahan-bahan pustaka yang isinya non fiksi, atau disebut buku-buku 

non fiksi, seperti buku referensi, biografi, ensiklopedi, majalah, 
kamus, dan surat kabar. 

 
Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari 

bahan pustaka adalah kumpulan sumber informasi baik yang berupa buku, 

buku fiksi maupun buku non fiksi yang menunjang kegiatan belajar mengajar 

dan memberikan pengetahuan umum yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa, kecerdasan, dan pekembangan jiwa siswa. 

b. Ruang perpustakaan sekolah 

Tempat yang disediakan untuk perpustakaan harus terpisah dari aktivitas 

lain. Membaca dan belajar memerlukan konsentrasi dan ketenangan, oleh 

karena itu letak ruangan perpustakaan sekolah sebaiknya tidak terlalu 

berdekatan dengan ruangan pendidikan jasmani atau ruangan musik. Dalam 

mendirikan gedung perpustakaan sekolah harus mempertimbangkan dengan 

cermat tentang lokasi untuk itu ada beberapa asas atau pedoman yang perlu 

diperhatikan pada waktu mendirikan gedung perpustakaan sekolah, atau dalam 

memilih salah satu ruang untuk kepentingan perpustakaan sekolah. 

Asas atau pedoman dalam memilih suatu ruangan untuk kepentingan 

perpustakaan sekolah menurut Ibrahim Bafadal (2005: 152) adalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi utama perpustakaan sekolah adalah sebagai sumber belajar. 
Keberadaannya berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar 
di kelas. Oleh karena itu gedung atau ruang perpustakaan sekolah 
berdekatan dengan kelas-kelas yang ada. 

2. Gedung perpustakaan sekolah sebaiknya tidak jauh dari tempat parkir. 
Asas ini perlu dipertimbangkan, khususnya pada sekolah-sekolah yang 
luas sekali, dan lebih-lebih melayani pengunjung pada sore hari. 

3. Gedung perpustakaan sekolah sebaiknya jauh dari kebisingan yang 
sekiranya mengganggu ketenangan siswa yang sedang belajar di 
perpustakaan sekolah. 
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4. Gedung perpustakaan sekolah sebaiknya mudah dicapai oleh kendaraan 
yang akan mengangkut buku-buku. 

5. Gedung perpustakaan sekolah harus aman, baik dari bahaya kebakaran, 
kebanjiran, ataupun dari pencurian. 

6. Gedung perpustakaan sekolah sebaiknya ditempatkan di lokasi yang 
kemungkinannya mudah diperluas pada masa yang akan datang. 

 
Berdasarkan pendapat di atas bahwa ruang perpustakaan sekolah sebaiknya 

berpedoman pada hal tersebut, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar 

yang baik dan para siswa maupun guru dapat merasakan kenyamanan selama 

menggunakan ruang perpustakaan sekolah. 

Penataan ruang perpustakaan sekolah memiliki beberapa kegunaan atau 

manfaat yang harus dicapai. Manfaat atau kegunaan tersebut menjadi pedoman 

atau bahan pertimbangan pada setiap aktivitas penataan ruang. 

Manfaat yang diharapkan melalui penataan ruang perpustakaan sekolah 

menurut Ibrahim Bafadal (2005: 170) adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menciptakan suasana aman, nyaman dan menyenangkan untuk belajar 
bagi siswa, guru, maupun pengunjung lain. 

2. Mempermudah siswa, guru dan pengunjung lain dalam mencari bahan-bahan 
pustaka yang diinginkan. 

3. Petugas perpustakaan sekolah mudah memproses bahan pustaka, memberikan 
layanan dan melakukan pengawasan. 

4. Bahan-bahan pustaka aman dari segala sesuatu yang merusaknya. 
5. Memudahkan petugas perpustakaan sekolah dalam melakukan perawatan 

terhadap semua perlengkapan perpustakaan sekolah. 
 

Tata ruang perpustakaan tergantung dari cara bagaimana pelayanan diatur 

dalam perpustakaan. Irawati Singarimbun (1995: 72) mengemukakan bahwa 

sistem pelayanan perpustakaan ada dua macam, yaitu:  

1. Sistem tertutup 
Pembaca tidak datang ke rak buku, melainkan hanya boleh mengetahui 
koleksi melalui katalog. Bila ada buku yang diinginkan, maka siswa harus 
mencatat nomor buku dan memberikannya kepada petugas. Jadi petugas 
yang akan mengambilkannya dari rak. 

2. Sistem terbuka 
Pembaca dapat langsung ke rak buku, dengan sistem terbuka ini pembaca 
dapat langsung melihat buku-bukunya sehingga ada kemungkinan menemukan 
bahan yang penting yang belum diketahui sebelumnya. 
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Sementara itu Rusina Sjahrial Pamuntjak (2000: 17) mengemukakan 

bahwa sistem pelayanan perpustakaan digolongkan menjadi dua macam yaitu: 

1. Pelayanan terbuka (free atau open access) 
Berarti si peminjam dapat melihat dan memeriksa sendiri apakah diantara 
buku di perpustakaan ada yang berkenan dengan yang dicarinya. 
 
 

2. Pelayanan tertutup (closed access) 
Petugas membantu mencari judul pada katalog dan selanjutnya buku 
diambilkan dari ruang buku. 
 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

penataan ruang perpustakaan sekolah perlu memperhatikan sistem pelayanan 

perpustakaan yang digunakan. Secara umum sistem pelayanan perpustakaan 

yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sistem pelayanan 

tertutup dan sistem pelayanan terbuka. Tujuan yang ingin dicapai dengan 

adanya penataan ruang perpustakaan sekolah yang memperhatikan sistem 

pelayanan yang digunakan adalah untuk memperlancar pekerjaan-pekerjaan 

yang dikerjakan oleh petugas perpustakaan sekolah dan untuk menciptakan 

suasana yang nyaman atau menyenangkan bagi siswa, guru, dan pengungjung 

lainnya. 

3. Tinjauan tentang Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan kebutuhan dari setiap orang, sebab dengan belajar 

seseorang dapat memahami dan mengerti tentang suatu kemampuan sehingga 

kecakapan dan kepandaian yang dimilikinya dapat ditingkatkan. Dalam proses 

pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. 

 James O. Whittaker yang dikutip Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

(1991: 120) “Belajar adalah proses tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman”. Slameto (2003: 78) bahwa “Secara psikologis 

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan di dalam tingkah 

laku seseorang sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 
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kebutuhan hidupnya”. Winkel (1996: 53) “Belajar adalah suatu aktivitas mental 

atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, nilai sikap 

dan keterampilan. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas”. Sardiman 

AM (2001: 21) berpendapat bahwa “ Belajar adalah berubah”. Dalam hal ini 

yang dimaksud belajar adalah usaha mengubah tingkah laku di mana perubahan 

ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga 

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, 

dan penyesuaian diri.  

Berdasar pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu akan mendapatkan suatu 

hasil. Demikian juga dengan kegiatan belajar, tentu akan mendapatkan suatu 

hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan, yaitu adanya perubahan. Hasil 

belajar akan mencerminkan suatu perubahan dalam pengetahuan, daya fikir dan 

tingkah laku seseorang, sehingga diperoleh suatu perubahan dan perkembangan 

dalam diri seseorang. Untuk dapat mengadakan penilaian terhadap hasil belajar 

tersebut maka akan diperlukan pretasi belajar.  

Pengertian prestasi belajar menurut Winkel (1996: 39) adalah “Bukti 

keberhasilan usaha yang dapat dicapai dalam suatu proses yang berlangsung 

dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan, pemahaman, 

pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang disimpan atau dilaksanakan menuju 

kemajuan”. Sutrantinah Tirtonegoro (2001: 43) “Prestasi belajar adalah penilaian 

hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf 

maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap 

anak dalam suatu periode tertentu”.  
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Berdasar pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan penilaian hasil belajar siswa yang mencerminkan kemampuan 

atau kemajuan yang dicapai siswa dalam periode tertentu. 

 

 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa, karena itu penting bagi guru 

sebagai pengajar dan siswa sebagai subyek yang belajar untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut, agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik dan prestasi belajar yang dicapai siswa 

juga baik.  

Menurut Slameto (2003: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah faktor intern dan faktor ekstern yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Faktor Intern 

1) Faktor jasmaniah 

(a) Faktor kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu juga akan cepat lelah, mengantuk jika badannya 

lemah, kurang bersemangat, mudah pusing, kurang darah ataupun ada 

gangguan fungsi alat inderanya serta alat tubuhnya. Seseorang dapat 

belajar dengan baik jika mengusahakan kesehatan badannya tetap 

terjamin dengan cara mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang tidur, 

bekerja, belajar, istirahat, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah.  

(b) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna atau 

kurang baik mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta 

atau gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, patah kaki, patah 

tangan, dan lain-lain. Siswa yang cacat, belajarnya dapat terganggu, 
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hendaknya siswa belajar pada lembaga pendidikan khusus atau memakai 

alat bantu agar dapat mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

2) Faktor psikologis 

(a) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat. 

(b) Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa maka timbullah kebosanan, 

sehingga ia malas belajar, maka usahakanlah bahan pelajaran selalu 

menarik perhatian siswa. 

(c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Jadi berbeda 

dengan perhatian karena perhatian sifatnya sementara dan belum tentu 

diikuti dengan perasaan senang dan dari situ akan diperoleh suatu 

kepuasan. 

(d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan ini akan baru 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, 

maka hasil pelajaran lebih baik karena senang belajar dan selanjutnya 

akan lebih giat dalam belajarnya. 

(e) Motif 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong 

siswa agar dapat belajar dengan baik, mempunyai motif untuk berpikir 
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dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

yang berhubungan/menunjang belajar.  

(f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. 

(g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk merespon atau mereaksi yang timbul 

dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan ini berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. 

3) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani 

terjadi karena adanya kekacauan substansi sisa pembakaran didalam tubuh. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu akan hilang. 

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu 

mempengaruhi belajar, agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 

menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Keluarga 

(a) Cara orang tua mendidik 
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Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap kegiatan 

belajar anaknya. Hal ini jelas dipertegas oleh Soetjipto Wiriwidjojo 

dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama. 

 

 

 

(b) Relasi antar anggota keluarga 

Relasi antar anggota yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya, selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. 

(c) Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian yang sering 

terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar, seperti 

suasana tenang, gaduh, ribut atau bahkan adanya suatu pertengkaran 

yang terjadi di dalam rumah tersebut. 

(d) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Anak yang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti raung belajar, meja, kursi, alat 

tulis, penerangan, dan lain-lain. 

(e) Pengertian orang tua 

Anak belajar perlu didorong dan membutuhkan pengertian orang tua. 

Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di 

rumah, kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib 

memberi pengertian dan dorongannya. 

(f) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga mempengaruhi 

sikap anak dalam belajar. Perlu anak ditanamkan kebiasaan yang baik, 

agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

2)  Faktor sekolah 
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(a) Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh 

guru dalam mengajar. Mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran 

oleh guru kepada siswa agar diterima, dikuasai, dan dikembangkan. 

(b) Kurikulum 

Kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa dapat menerima, menguasai, dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. 

(c) Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. 

(d) Relasi siswa dengan siswa 

Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang 

mengalami tekanan batin akan diasingkan dari kelompok akibatnya 

makin parah dan merasa terganggu belajarnya. 

(e) Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam   

sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. 

3) Faktor masyarakat 

(a) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

pribadinya, tetapi jika siswa ikut ambil bagian dalam kegiatan 

masyarakat terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan sosial, 

keagamaan, maka prestasi belajar siswa dapat menurun. 

(b) Bentuk kehidupan masyakrakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Mayarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar akan berpengaruh buruk kepada anak yang berada di 
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sekitarnya. Jadi perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik 

agar dapat memberi pengaruh yang baik dan positif terhadap anak 

sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 

 

Berdasar ketiga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, penulis 

menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran yang penting 

dalam menentukan prestasi belajar anak. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prestasi tidak hanya ditentukan dari 

faktor keluarga saja, walaupun keluarga merupakan sumber pendidikan utama 

bagi anak, Tetapi selain itu, juga memerlukan dukungan dari faktor lingkungan 

sekolah dan faktor masyarakat agar prestasi belajar yang dicapai optimal. 

 

d. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Zainal Arifin (1990: 3) Prestasi belajar memiliki beberapa 

fungsi antara lain: 

1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai 
anak didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Hal ini 
didasarkan atas asumsi bahwa para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini 
sebagai tendensi keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan 
umum pada manusia, termasuk kebutuhan anak didik dalam suatu program 
pendidikan. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya 
adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik 
dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai 
umpan balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 
pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 
indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. Asumsinya adalah 
bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat 
dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi-rendahnya prestasi 
belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan anak didik di masyarakat. 
Asumsinya adalah bahwa kurikulum yang digunakan relevan pula dengan 
kebutuhan pembangunan masyarakat. 

5) Prestasi belajar  dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 
anak didik. Dalam proses belajar mengajar anak didik merupakan masalah 
yang utama dan pertama karena anak didiklah yang diharapkan dapat 
menyerap seluruh materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.  
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Prestasi belajar bagi seorang guru dapat digunakan untuk mengetahui 

kedudukan para siswa dalam kelasnya, apakah siswa tersebut kelompok pandai, 

sedang, atau kurang, sehingga dapat dijadikan untuk menentukan langkah-

langkah belajar mengajar selanjutnya serta sebagai umpan balik bagi guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar sehingga dapat menentukan 

apakah perlu mengadakan diagnosis, bimbingan, atau penempatan anak didik. 

 

e. Cara Mengukur Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat diukur melalui evaluasi. Menurut Muhibbin Syah 

(1995: 141) “Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam sebuah program”. Oemar Hamalik 

(2003: 210) “Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan 

dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam 

merancang suatu sistem pengajaran”. 

Muhibbin Syah (1995: 143) menyebutkan berbagai macam evaluasi mulai 

dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, sebagai berikut: 

1) Pre test dan post test 

Kegiatan pre test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan 

memulai penyajian materi baru. Tujuannya untuk mengidentifikasi taraf 

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Post test adalah 

kebalikan pre test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada 

setiap akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahuai taraf penguasaan 

siswa atas materi yang telah diajarkan.  

2) Evaluasi prasyarat 

Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pre test. Tujuannya untuk 

mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi 

baru yang akan diajarkan. 

3) Evaluasi diagnostik 

Evaluasi ini dilakukan setelah penyajian sebuah satuan pelajaran 

selesai dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang 

belum dikuasai siswa. 
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4) Evaluasi formatif 

Evaluasi jenis ini dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan 

pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh umpan balik yang 

mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni mendiagnosis kesulitan belajar 

siswa. Hasil diagnosis kesulitan belajar tersebut digunakan sebagai bahan 

pertimbangan rekayasa pengajaran remedial (perbaikan). 

 

5) Evaluasi sumatif 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi 

belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi 

ini dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasilnya 

dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan 

penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. 

Selanjutnya perhitungan nilai raport atau nilai akhir semester dapat 

dilihat dari rumus: 

        A + 2B 
N =  
              3 

 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

A = Rata-rata mid, H dan T 

H = Nilai ulangan harian setelah mid semester 

T = Nilai tugas setelah mid semester 

B = Nilai ulangan umum semester 

 

Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, Oemar Hamalik 

(2003: 211) mengungkapkan beberapa fungsi dan tujuan evaluasi sebagai 

berikut: 

1) Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa. 
Angka-angka yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan kepada 
orang tua, untuk kenaikan kelas, dan penentuan kelulusan para siswa. 
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2) Untuk menempatkan para siswa ke dalam situasi belajar mengajar 
yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat dan berbagai 
karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. 

3) Untuk mengenal latar belakang siswa (psikologis, fisik dan lingkungan) 
yang berguna baik dalam hubungan dengan fungsi kedua maupun 
untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa. Informasi 
yang diperoleh dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan 
penyuluhan pendidikan guru mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka 
hadapi. 

4) Sebagai umpan balik bagi guru yang pada gilirannya dapat digunakan 
untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan program remedial 
bagi para siswa. 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan arahan penalaran untuk bisa sampai 

pada jawaban sementara atas masalah-masalah yang dirumuskan 

untuk memudahkan dalam pengembangan penelitian. Adapun 

kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar 

Minat baca dalah kecenderungan seseorang untuk melakukan aktivitas 

membaca karena dengan membaca, akan diperoleh manfaat bagi dirinya. Minat 

baca merupakan faktor psikis yang berasal dari dalam individu yang kemungkinan 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar untuk itu 

minat baca perlu ditumbuhkembangkan pada diri siswa, terutama minat baca pada 

buku-buku pelajaran, ilmu pengetahuan atau karya-karya ilmiah.  

Minat baca juga akan membantu kelancaran proses belajar mengajar di 

sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang tidak 

disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas karena terbatasnya 

waktu, sehingga siswa perlu pengetahuan sendiri untuk memperdalam materi 

tersebut diluar jam pelajaran sebagai tambahan bacaan maka dapat disimpulkan 

bahwa minat baca yang ada pada diri siswa dimungkinkan akan dapat 

membantunya dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal di sekolah, sehingga 

dapat diduga terdapat hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar. 

 

2. Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi Belajar 
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Pemanfaatan perpustakaan sekolah merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan bagi siswa, guru, dan juga sebagai penunjang 

proses belajar mengajar, karena dalam perpustakaan sekolah tersedia berbagai 

macam bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Setiap siswa dituntut 

untuk mampu mencari, menemukan, menyaring, menilai informasi, belajar mandiri, 

bertanggung jawab, dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

Perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan siswa untuk lebih mendalami 

materi pelajaran yang disampaikan di kelas. Perpustakaan sekolah juga bisa menjadi 

alternatif lain bagi siswa yang tidak mempunyai buku pelajaran sehingga materi 

pelajaran yang disampaikan guru di kelas dapat diikutinya. Jadi bukanlah menjadi 

alasan apabila siswa tidak mempunyai buku pelajaran menjadikan prestasi belajar 

rendah karena siswa bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan sebaik-baiknya. 

Begitu pula bagi siswa yang berprestasi tinggi dapat juga memanfaatkan perpustakaan 

sekolah untuk menambah/memperluas ilmu pengetahuan siswa, sehingga dapat 

diduga terdapat hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi 

belajar.  

 

3. Hubungan Minat Baca dan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar siswa merupakan indikator keberhasilan belajar siswa dalam 

mencapai tujuannya. Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang 

secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa (internal) salah satunya minat baca dan faktor yang berasal dari luar 

diri siswa (eksternal) salah satunya perpustakaan sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. 

 Kegiatan belajar sangat erat hubungannya dengan membaca, karena semua 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru berdasarkan buku-buku yang harus 

dibaca siswa serta dengan membaca siswa akan memperoleh informasi yang 

membantunya dalam kegiatan belajar di sekolah. Adanya minat baca yang tinggi 

pada diri siswa akan memungkinkan siswa untuk memanfaatkan perpustakaan 
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sekolah, karena dalam perpustakaan tersimpan buku dan bahan pustaka lain yang 

dapat membantu siswa dalam belajar. Siswa yang tidak memiliki buku-buku 

pelajaran dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah. Buku-buku dan bahan pustaka 

lain dapat dijadikan sumber informasi yang diperlukan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan siswa, sehingga dapat diduga terdapat hubungan antara minat 

baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar. 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan dalam 

suatu bagan sebagai berikut: 

      1 

 

      3 

       

 

      2 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang sifatnya sementara yang 

membutuhkan suatu pengujian untuk menjadi jawaban yang benar. Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka pikir yang telah penulis uraiakan maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada hubungan positif antara minat baca dengan prestasi belajar pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

2. Ada hubungan positif antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 

Minat Baca 
(X1) 

Pemanfaatan 
Perpustakaan Sekolah 

(X2) 

Prestasi Belajar 
(Y) 
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3. Ada hubungan positif  antara minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah 

secara bersama dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Metode Penelitian 

Usaha untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti, perlu dipilih suatu metode yang tepat sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pemilihan metode yang tepat dalam kegiatan penelitian akan memudahkan 

pelaksanaan penelitian serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

Pengertian metode menurut pendapat Winarno Surakhmad (2004: 131) 

adalah “Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu 

tujuan”. Hadari Nawawi (1995: 61) “Metode pada dasarnya berarti cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2002: 1) 

mengatakan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya”.  

Berdasarkan dari dua pendapat tersebut maka metode penelitian adalah 

cara utama yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 

sampai menyusun laporannya dengan menggunakan metode ilmiah sehingga dapat 

tercapai tujuan penelitian. Beberapa jenis metode yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu: 

1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek 
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penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

2. Metode Historis 

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan 

mempergunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami 

kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu  terlepas dari keadaan 

masa sekarang maupun untuk memahami kejadian/keadaan masa sekarang dalam 

hubungannya dengan kejadian masa lalu, selanjutnya kerapkali juga hasilnya dapat 

dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. 

3. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan 

mengungkapkan suatu hubungan sebab akibat dua vaiabel atau lebih dengan 

mengendalikan pengaruh variabel yang lain. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan korelasional karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel. Penelitian ini 

memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dari 

data yang diperoleh disusun, dianalisis, dan disajikan hasilnya, sehingga merupakan 

suatu gambaran hasil penelitian yang sistematis, nyata, dan cermat. 

Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri pokok metode deskriptif yang  

dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (2004: 140) yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. 

(karena itu metode ini sering disebut metode analitik).   

Menurut Hadari Nawawi (1995: 64) bentuk-bentuk pokok dari metode 

deskriptif adalah: 

1. Survey (Survey Studies) 

2. Studi Hubungan (Interrelationship Studies) 

3. Studi Perkembangan (Develompemnt Studies) 
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Dalam studi hubungan (interrelationship studies), agar suatu kondisi atau 

peristiwa dapat dimengerti dan dipahami secara baik, maka fakta-fakta tersebut 

harus dihubungkan satu dengan yang lain. Menurut Hadari Nawawi (1995: 72) 

mengemukakan bahwa dalam studi hubungan telah dikembangkan beberapa cara 

penelitian, yaitu: 

1. Studi Kasus (Case Studies) 

2. Studi Sebab Akibat dan Perbandingan (Causal Comparative Studies) 

3. Studi Korelasi (Correlation Studies) 

Berdasarkan uraian di atas, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan studi korelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masalah-masalah yang diselidiki dan dipecahkan adalah masalah yang ada 

pada waktu sekarang / pada saat penelitian dilakukan. 

2. Prosedur penelitian yang dilaksanakan dimulai dari mengumpulkan data, 

menyusun data kemudian menganalisis data dan menginterpretasikan hasilnya 

secara rasional. 

3. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, angket, 

dan wawancara. 

4. Metode yang dipakai dalam penelitian ini termasuk studi korelasi karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

variabel bebas yaitu minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 

variabel terikat yaitu prestasi belajar, atau tidak ada hubungan sama sekali. 

  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) “Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”. Hadari Nawawi (1995: 141) berpendapat bahwa, “Populasi 

adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa, 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian”. Jadi berdasar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan subjek/objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki 
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karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 yang 

berjumlah 100 siswa.  

Sampel 

Suatu penelitian memerlukan sejumlah individu yang harus diteliti atau 

diselidiki karakteristiknya. Apabila dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan 

hasil yang akurat maka sebaiknya keseluruhan dari populasi harus diteliti. Akan 

tetapi secara teknis hal ini tidak mungkin dilakukan karena apabila populasi 

penelitian terlalu besar, maka akan berpengaruh terhadap hasil penelitian dan 

kurang efisien, sehingga perlu diantisipasi.  Suatu penelitian seringkali hanya 

mempergunakan sebagian saja dari populasi yaitu sebuah sampel yang dapat 

dipandang representatif terhadap populasi tersebut yakni yang mewakili keseluruhan 

populasi.  

Hadari Nawawi (1995: 144) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah 

sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi”. Suharsimi Arikunto 

(2006: 131) berpendapat bahwa, “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. Winarno Surakhmad (2004: 100) “Sampel adalah sebagian dari 

populasi untuk mewakili dari seluruh populasi”. Berdasar pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti, yang diambil dengan cara-cara tertentu.  

Kegiatan pemilihan sampel ini merupakan kegiatan untuk menentukan 

jumlah sampel yang akan digunakan. Penulis menentukan jumlah sampel dengan 

berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 134) menyatakan bahwa, 

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih”. 

Penulis dalam penelitian ini mengambil sampel 40% dari jumlah populasi 

yaitu sebesar 40 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 
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Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada dasarnya merupakan cara untuk mengambil 

sampel. Menurut Hadari Nawawi (1995: 152) “Teknik sampling adalah cara untuk 

menetukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 

dijadikan sebagai sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi”. Jadi sampling adalah metode untuk menentukan dan memilih 

individu untuk dijadikan sampel yang representatif. Pengambilan sampel harus 

representatif sehingga benar-benar mewakili atau menggambarkan keadaan populasi 

yang sebenarnya, dimana semua ciri-ciri maupun karakteristik yang ada pada 

populasi dapat tercermin pada sampel. 

Teknik pengambilan sampel pada dasarnya ada dua yaitu, teknik random 

sampling dan teknik non random sampling. 

Teknik Random Sampling 

Teknik random sampling adalah pengambilan sampel secara random atau 

tanpa pandang bulu. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 136–137) cara-cara 

yang digunakan untuk random sampling ada tiga yaitu: 

Cara undian 

Cara ordinal 

Menggunakan tabel-tabel bilangan random 

Teknik Non Random Sampling 

Teknik non random sampling adalah pengambilan sampel di mana tidak 

semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan 

anggota sampel. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 136–142) cara-cara yang 

digunakan untuk teknik non random sampling yaitu: 

Statified sampling 
Area probability sampling  
Proportional sampling 
Purposive sampling 
Quota sampling 
Cluster sampling 
Double sampling 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik random sampling dengan cara undian. Teknik ini digunakan karena 

merupakan cara obyektif yang memungkinkan setiap objek penelitian menjadi 

sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanto (1995: 41) “Pemilihan sampel 

random adalah proses pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga semua orang 

dalam populasi mempunyai kesempatan dan kebebasan yang sama untuk terpilih 

sebagai sampel”. Jadi dalam hal ini setiap siswa mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel.  

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2002: 111-112) langkah-

langkah yang ditempuh dalam memilih sampel random dengan cara undian adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat daftar yang berisi semua populasi. 
2. Menulis kode nomor urut pada semua populasi. 
3. Menulis kode-kode tersebut dalam lembar kertas kecil-kecil. 
4. Kertas tersebut digulung. 
5. Gulungan kertas-kertas kecil tersebut dimasukkan dalam kaleng. 
6. Kaleng dikocok-kocok dan gulungan kertas diambil satu per satu sampai 

jumlah yang diinginkan. 
 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel menurut Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto (2006: 116), 

“Variabel sebagai gejala yang bervariasi”. Variabel-variabel yang diukur dalam 

penelitian ini terdiri atas: 

a. Variabel Bebas 

1) Minat Baca (X1) 

2) Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah (X2) 

b. Variabel Terikat 

1) Prestasi Belajar (Y) 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Suatu penelitian akan membutuhkan data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan  yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara 
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yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian 

dengan menggunakan suatu alat tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 

150-158) teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu: 

a. Metode tes 
b. Metode angket atau kuesioner 
c. Metode interview 
d. Metode observasi 
e. Skala Bertingkat (Rating) atau Rating Scale 
f. Metode dokumentasi 
 

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang 

relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

Metode Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (2006: 231) berpendapat bahwa, “Metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan  sebagainya”. 

Hadari Nawawi (1995: 13) mendefinisikan, “Teknik Dokumenter adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan”. Penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi untuk memperoleh data tentang nama siswa dan prestasi belajar. 

 

Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pemberian suatu informasi secara lisan. Hadari 

Nawawi (1995: 111) mengemukakan bahwa, “Interview adalah suatu usaha 

untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”. Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur dan 

pelaksanaannya didasarkan pada interview bebas yang bersifat sebagai 

pelengkap dalam pengumpulan data. Metode wawancara dalam penelitian ini 
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digunakan untuk memperoleh informasi tentang data umum penelitian berupa 

sejarah perkembangan sekolah, struktur organisasi sekolah dan pengelolaan 

perpustakaan sekolah. 

 

Metode Angket 

1) Pengertian Angket 

Metode angket atau lebih dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara menyebar formulir yang berisi sejumlah 

pertanyaan atau penyataan kepada sejumlah subjek penelitian. 

Suharsimi Arikunto (2006: 151) berpendapat bahwa. “Kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. 

Hadari Nawawi (1995: 117) berpendapat bahwa, “Angket adalah usaha 

mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah data tertulis, untuk 

dijawab secara tertulis pula oleh responden”.  

 

Berdasar pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa angket adalah suatu 

cara mengumpulkan data dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis pula tentang laporan pribadinya atau tentang hal-

hal yang ia ketahui. Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. 

 

2) Jenis-jenis Angket 

Angket dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut 

pandangnya. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 152) jenis-jenis angket dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1.  Dipandang dari cara menjawabnya, meliputi: 
a. Kuesioner terbuka yaitu memberi kesempatan pada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
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b. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden 
tinggal memilih. 

2. Dipandang dari jawaban yang diberikan, meliputi: 
a. Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. 
b. Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang 

lain. 
3. Dipandang dari bentuknya, meliputi: 

a. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 
tertutup. 

b. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 
c. Check list, sebuah daftar di mana responden tinggal membubuhkan 

tanda check (v) pada kolom yang tersedia. 
d. Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkat-tingkatan misalnya mulai dari 
sangat sejutu sampai sangat tidak setuju.  

 
Berdasarkan jenis-jenis angket yang telah dijelaskan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis mempergunakan angket langsung dengan bentuk pertanyaan 

tertutup karena pertanyaan yang diajukan sudah tersedia alternatif jawaban 

yang harus dipilih oleh responden. 

 

Alasan penulis menggunakan angket langsung dengan bentuk tertutup 

adalah karena penulis ingin menggali atau merekam informasi secara langsung 

dari responden yang bersangkutan yang lebih tahu tentang dirinya sendiri 

serta untuk memudahkan penelitian. 

 

3) Langkah-langkah Penyusunan Angket 

Menurut Sanapiah Faisal (1981: 30–39), langkah-langkah penyusunan 

angket adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan spesifikasi data dan sumbernya 

2. Menyusun angket 

3. Uji Coba dan revisi angket 

Untuk memperjelas, akan penulis uraikan satu per satu sebagai berikut: 

a) Melakukan spesifikasi data dan sumbernya 

Spesifikasi data dan sumbernya merupakan langkah pertama yang 

perlu dilakukan dalam penyusunan angket, yang akan menentukan apa-apa 
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yang akan dipertanyakan dalam angket sesuai dengan lingkup masalah dan 

tujuan penelitian, penyusunan konsep tertentu yang menjadi pusat perhatian, 

kemudian perlu dijabarkan sedemikian rupa ke dalam dimensi-dimensi 

(variabel) yang bisa diukur. 

b) Menyusun angket 

Kemampuan kuesioner mengungkapkan informasi yang valid dan 

reliabel untuk menguji hipotesa penelitian sangat tergantung pada kemampuan 

peneliti dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan (item). Prosedur yang 

ditempuh dalam menyusun angket adalah sebagai berikut:  

Merencanakan dan menetapkan jumlah-jumlah item angket 

Dalam menyusun angket kita perlu merencanakan atau menetapkan 

jumlah item angket, lalu dirumuskan ke dalam variabel dan 

indikator. Setelah itu disusun kisi-kisi angket dengan maksud untuk 

mempermudah pembuatan item-item pertanyaan atau pernyataan.  

Merumuskan dan membuat item 

Sesuai dengan kisi-kisi angket yang telah dibuat, maka dirumuskan  

item-item pertanyaan beserta kemungkinan-kemungkinan 

jawabannya. Setiap responden dalam mengisi angket, hanya boleh 

memilih satu jawaban yang telah disediakan masing-masing item. 

Membuat pedoman atau petunjuk pengisian 

Pedoman atau petunjuk pengisian angket merupakan suatu 

keterangan   tentang cara menjawab pertanyaan/pernyataan yang 

diajukan dalam angket kepada responden sehingga diharapkan 

tidak ada keraguan dan kekeliruan dalam pengisiannya. Petunjuk 

pengisian angket hendaknya dibuat dengan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami. 

Membuat surat pengantar 

Pembuatan surat pengantar harus dengan bahasa yang jelas dan  

mudah dimengerti, dengan maksud agar responden bersedia untuk 

mempelajari dan mengisi angket yang telah diberikan oleh peneliti, 

menyelesaikan pengisian angket dalam batas waktu yang 
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diharapkan serta untuk mengembalikan angket tersebut pada waktu 

yang telah ditentukan. 

 

c) Uji Coba dan revisi angket  

Sebelum angket diberikan kepada responden yang sebenarnya, perlu 

diujicobakan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, try out dilakukan 

terhadap siswa dalam suatu populasi tetapi tidak termasuk dalam sampel 

penelitian sebanyak 30 siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hadari 

Nawawi (1995: 122), yaitu “… Untuk itu uji coba dapat dilakukan pada 

sejumlah kecil orang yang termasuk populasi tetapi tidak terpilih sebagai 

sampel”.  

Uji coba atau try out dari angket ini dilaksanakan pada siwa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Surakarta. Hal ini dilakukan berdasarkan pendapat 

dari Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2002: 80) “Untuk menghemat 

waktu dan biaya maka pencatatan (try out) kuesioner dapat dilakukan 

dalam masyarakat tempat tinggal peneliti, tapi yang paling baik adalah 

dilakukan dalam masyarakat di mana penelitian itu benar-benar akan 

dilakukan”. Hal ini untuk menghindari pernyataaan yang terlalu dangkal, 

kurang jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang salah atau pertanyaan 

yang tidak relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu tujuan 

dari uji coba untuk mengetahui apakah alat ukur yang dibuat telah memenuhi 

validitas dan reliabilitas.  

(1) Uji validitas 

Suharsimi Arikunto (2006: 168) berpendapat bahwa, “Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.” Sebuah angket dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut mampu mengukur dan mengungkap data responden 

yang sebenarnya dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul  tidak  menyimpang 

dari gambaran  variabel  yang  dimaksud. 
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Suharsimi Arikunto (2006: 170) mengemukakan bahwa untuk 

menguji validitas angket menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson, yaitu: 

            NΣXY – (ΣX)(ΣY) 
rxy =         NΣX2 – (ΣX)2      NΣ Y2 – (ΣY)2  

 

 

dimana: 

rxy   = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

x    = Skor masing-masing prediktor 

y   = Skor total 

N   = Jumlah responden 

 

Hasil dari perhitungan angket yang telah diujicobakan akan 

dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat kepercayaan 5% diperoleh 

angka 0,361 sehingga item dinyatakan valid jika rhitung > rtabel dan 

tidak valid jika rhitung < rtabel.  

Hasil perhitungan analisis item untuk angket minat baca yang 

telah diujicobakan menunjukkan bahwa dari 22 nomor item, terdapat 

2 soal yang tidak valid, yaitu item nomor 1 dan 4. Hasil angket 

pemanfaatan perpustakaan sekolah yang telah diujicobakan dari 26 

item terdapat 4 soal yang tidak valid, yaitu item nomor 14, 17, 19, 26. 

Hasil perhitungan item masing-masing variabel dapat dilihat pada 

lampiran 5 halaman 91 dan lampiran 8 halaman 99. 

 

(2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan apakah pengukuran itu dapat menentukan 

hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan kembali terhadap 

subyek yang sama atau menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Suharsimi Arikunto (2006: 196) mengemukakan bahwa untuk 

menguji reliabilitas menggunakan rumus alpha yaitu: 
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    k         Σ σ b2  
r11 =      1 -      

                                 (k – 1)           σ t
2 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir soal 

Σ σ b2 = Jumlah varians butir 

σ t
2 = Varians total 

 

Nilai r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel untuk 

mengetahui apakah harga tersebut signifikan atau tidak. Apabila rhitung 

> rtabel maka reliabilitas angket tersebut dapat dipenuhi. 

Hasil perhitungan analisis reliabilitas, diperoleh nilai r11 = 0,722 

untuk angket minat baca dan r11 = 0,892 untuk angket pemanfaatan 

perpustakaan sekolah. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel = 0,361 karena nilai r11 > rtabel maka kedua angket 

tersebut dikatakan reliabel sehingga memenuhi syarat sebagai alat 

ukur untuk perhitungan selengkapanya dapat dilihat pada lampiran 6  

halaman 92 dan lampiran 9 halaman 100.   

Langkah selanjutnya adalah memperbanyak angket sesuai dengan 

jumlah yang dikehendaki, kemudian angket siap disebarkan kepada 

responden. 

 

4) Pemberian Bobot atau Skor Angket 

Penyusunan pertanyaan dalam angket yang diajukan harus sesuai dengan 

aspek-aspek yang tertuang dalam kisi-kisi angket. Pedoman untuk jawaban 

masing-masing pertanyaan yang diajukan diukur menggunakan skala penilaian.  

Irawan Soehartono (1999: 77) berpendapat bahwa terdapat empat cara 

untuk mengukur variabel-variabel sosial dan psikologis, yaitu: 

 

1. Skala Likert 

2. Skala Thurstone 
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3. Skala Guttman 

4. Semantik Differential 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert dalam penelitian 

sikap responden. Skala ini disebut skala likert karena pertama kali dikembangkan 

oleh Renis Likert. Skala ini disebut juga sebagai Method of Summated Ratings 

karena nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga 

mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas beberapa pernyataan yang semuanya 

menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu atau menunjukkan ciri tertentu 

yang akan diukur.  

Pemakaian skala likert dalam penelitian mempunyai beberapa keuntungan. 

Keuntungan pemakaian skala likert menurut Irawan Soehartono (1999: 78) 

antara lain: 

1. Mudah dibuat dan ditafsirkan 

2. Merupakan bentuk yang paling umum 

3. Bersifat luwes 

4. Mengukur pada tingkat skala ordinal 

Instrumen penelitian yang berisi skala ini diisi oleh responden dengan 

cara memilih salah satu tanggapan yang sudah disediakan, agar dalam memberikan 

tanggapan responden tidak seenaknya menulis tanpa berfikir, maka pernyataan-

pernyataan yang disajikan dibuat bervariasi yaitu antara pernyataan yang 

positif dan pernyataan yang negatif. Cara pemberian nilai pada tanggapan atas 

pernyataan yang positif berlawanan dengan nilai pada tanggapan atas pernyataan 

yang negatif. 

Skala likert mempunyai 5 kategori jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak bisa memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap alternatif 

jawaban memiliki skor yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995: 111) : 

Skala likert meminta pada kita sebagai individual untuk menjawab 
skala pertanyaan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 
Biisa Memutuskan (N), Tidak Setuju (T), dan Sangat Tidak Setuju 
(TS). Masing-masing jawaban dikaitkan dengan angka atau nilai 
misalnya SS = 5, S = 4, N = 3, T = 2, TS = 1 bagi suatu angka 
pernyataan yang mendukung sikap positif dan sebaliknya, yaitu SS= 1, 
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S = 2, N = 3, T = 4, TS = 5 bagi suatu pernyataan yang mendukung 
sikap negatif.  
 
Pemberian bobot nilai pernyataan ini tergantung dari dua pernyataan 

yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Bobot nilai pernyataan positif 

adalah sebagai berikut:  

Alternatif jawaban  Bibot nilai 

Sangat Setuju          5 

Setuju                      4 

Ragu-ragu                            3 

Tidak Setuju          2 

Sangat Tidak Setuju         1 

 

Pemberian bobot nilai untuk pernyataan yang negatif adalah sebagai berikut: 

Alternatif jawaban  Bibot nilai 

Sangat Setuju          1 

Setuju           2 

Ragu-ragu                      3 

Tidak Setuju          4 

Sangat Tidak Setuju         5 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

serta untuk menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Untuk menganalisis 

data yang terkumpul digunakan teknik analisis statistika. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis korelasi 

ganda dan teknik analisis regresi ganda. Analisis korelasi ganda dilakukan untuk 

mencari koefisien korelasi atau r dan analisis regresi ganda dilakukan untuk 

mengetahui hubungan yang linier antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih 

variabel bebas (X). Sebelum analisis korelasi dilakukan ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari kebenaran yang 

seharusnya. Menurut Sutrisno Hadi (1994: 300) syarat-syarat tersebut adalah: 
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1. Sampel yang digunakan dalam penyelidikan harus sampel yang diambil secara 
random dari populasi terhadap mana kesimpulan penyelidikan yang hendak kita 
kenakan. 

2. Hubungan antar variabel X dan variabel Y merupakan hubungan garis lurus. 
3. Bentuk distribusi variabel X dan variabel Y dalam populasi adalah mendekati 

distribusi normal. 
 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan analisis korelasi dan regresi 

harus melakukan uji prasyarat sebagai berikut:  

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

distribusi dari variabel berkurva normal atau tidak. Apabila distribusi variabel 

normal, maka analisis untuk menguji hipotesis dapat dilakukan. Rumus yang 

digunakan untuk uji normalitas (Suharsimi Arikunto, 2006: 290) adalah: 

                     (fo – fh)2 
x2  =    Σ  

                  fh     
dimana: 

x2 = Chi kuadrat 

fo = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

 

Harga x2 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai 

kritis chi-kuadrat menggunakan tarf signifikan 5%. Apabila x2 hitung < x2 tabel, 

maka terdistribusi normal.  

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui model linear yang diambil 

betul-betul cocok dengan keadaan atau tidak. Pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y). Rumus yang penulis gunakan (Sudjana, 2005: 331-332) adalah: 

         (Σ Yi)
2 

JK     = ΣXi    ΣYi
2  -       

     ni      

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

                                                                                                                       51 
 

 
 

JKTC    = Jkres – JKG 
dfTC     = k - 2 

dfG       = n – k 

     JKTC 
RJKTC =  

            dfTC 

 
JKG        =     JKG 

           dfG  

         RJKTC 
Fhit     =       

            JKG 

    
Apabila harga Fhitung < Ftabel maka model linear yang diambil benar-benar 

cocok, tetapi jika Fhitung > Ftabel maka model linear yang diambil tidak cocok. 

 

c. Uji Independensi 

Uji independensi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas yang satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan dengan 

menguji ketergantungan antara dua faktor variabel dalam penelitian. Apabila 

kedua faktor tidak ada kaitannya maka faktor tersebut adalah independen. 

Begitu pula sebaliknya, bila kedua faktor ada kaitannya maka faktor tersebut 

tidak independen. Uji independensi ini (Sudjana, 2005: 47) menggunakan 

rumus: 

                 NΣX1X2 – (ΣX1)(ΣX2) 
rx1x2 =        NΣX1

2 – (ΣX1)
2     NΣX2

2 – (ΣX2)
2  

 

Keterangan: 

rx1x2 = Koefisien korelasi antara X1 dan X2 

X1    = Variabel bebas 1 

X2 = Variabel bebas 2 

N = Jumlah sampel 
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Harga rx1x2 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% N = jumlah sampel. Apabila rhitung < rtabel, 

maka X1 dan X2 adalah independen, sebaliknya apabila rhitung > rtabel, maka  

variabel tersebut dependen. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian hipotesis pertama dan kedua 

Menguji hipotesis pertama dan kedua menggunakan rumus korelasi product 

moment Karl Pearson (Sudjana, 2005: 369) sebagai berikut: 

      NΣXY – (ΣX)(ΣY) 
rxy =          

         NΣX2 – (ΣX)2    NΣY2 – (ΣY)2  
dimana: 

rxy = Koefisien korelasi X dan Y 

ΣX = Jumlah variabel bebas 

ΣY = Jumlah variabel terikat 

N = Jumlah responden      

 

Apabila r hitung > r tabel, maka terdapat hubungan antara X dan Y, sebaliknya 

apabila r hitung < r tabel, maka tidak terdapat hubungan antara X dan Y. 

 

b. Pengujian hipotesa ketiga 

1) Menentukan persamaan garis regresi ganda yaitu (Sudjana, 2005: 349) 

sebagai berikut: 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 

Koefisien a0, a1, a2 dapat dihitung dengan rumus: 

a0 = Y – a1X1 – a2X2 

a1 =   (ΣX2
2)( ΣX1Y) – (ΣX1X2)( ΣX2Y) 

    (ΣX1
2)( ΣX2

2) – (ΣX1X2) 

a2 =    (ΣX1
2)( ΣX2Y) – (ΣX1X2)( ΣX1Y) 

    (ΣX1
2)( ΣX2

2) – (ΣX1X2) 
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2) Menentukan koefisien korelasi ganda 

Koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan Y (Sudjana, 2005: 385) 

dihitung dengan rumus: 

 

Ry12    =         r2y1 + r2y2 – 2ry1 ry2 r12 

            1 – r2
12 

 

dimana: 

ry1 = koefisien antara Y dengan X1 

ry2 = koefisien antara Y dengan X2  

r12 = koefisien antara X1 dan X2 

        

3) Menguji keberartian koefisien korelasi ganda (Sudjana, 2005: 385) dengan 

menggunakan Uji F sebagai berikut: 

       R2 / k 
F = 
        (1 – R2) / (n – k – 1) 

 

Keterangan: 

F = Harga F garis regresi 

N = Jumlah sampel 

K = Jumlah variabel independen 

R2 = Koefisien korelasi ganda yang ditemukan    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Deskripsi Data 

Deskripsi Data Umum 

Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Surakarta 

Bulan Agustus 1943, Bapak Mr. Widodo Sastrodiningrat (Kepala Bagian 

Pendidikan Kasunanan) dan Bapak Soetopo Adisapoetra (Kepala Pendidikan 

Karesidenan Surakarta) menghadap pembesar Jepang yang menjabat sebagai 

Kepala Bagian Pendidikan untuk mengusulkan rencana pembukaan sekolah 

sederajat AMS (setingkat SMA saat ini). Setelah disetujui, Bapak Mr. Widodo 

Sastrodiningrat kemudian menghubungi Bapak Soeprapto untuk menjadi tenaga 

pengajar sekaligus mencarikan tenaga pengajar lain. 

Tanggal 3 Nopember 1943, dikeluarkan SK No. X/11/1943 sebagai 

peresmian atas berdirinya Sekolah Lanjutan Atas di Surakarta dengan nama 

kota Chu Gakko Sekolah Menengah Tinggi Negeri (SMTN). Sekolah ini 

bertempat di Manahan (sekarang gedung SMP Negeri 1 Surakarta) dibawah 

pimpinan Bapak Mr. Widodo Sastrodiningrat. Tanggal 1 Agustus 1944, jabatan 

pimpinan diserahkan kepada Bapak S. Djajeng karena Bapak Widodo masih 

menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kasunanan Surakarta. Bulan April 
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1945, jabatan pimpinan diserahkan kepada Bapak Barnawi karena Bapak 

Djajeng diangkat menjadi Kepala SMP Puteri. 

Bulan Agustus 1945, SMTN Surakarta diserahkan kepada Kantor Pendidikan 

Mangkunegaran Surakarta, dibawah kantor Barayawiyata. Bulan Nopember 1945, 

SMTN ditutup karena sebagian besar pelajar ikut berjuang. Gedung SMTN 

dipakai sebagai asrama BPI (Barisan Polisi Istimewa) yang sebagian besar 

anggotanya adalah para pelajar SMTN. Para guru dipekerjakan di kantor 

Barayawiyata untuk menerjemahkan buku Encyclopedie (16 vol) sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, sedangkan karyawan Tata Usaha ditugaskan untuk 

membantu Kepala Kantor Barayawiyata. 

 

Bulan Maret 1946, SMTN dibuka kembali dibawah pimpinan Bapak 

Roespandji Atmowirogo. Bulan April 1947, jabatan pimpinan diserahkan kepada 

Bapak Soepandam, karena Bapak Roespandji diangkat sebagai Residen Surakarta. 

Bulan Juli 1947 terjadi Agresi Militer Belanda 1, para pelajar kembali berjuang 

dan gedung sekolah digunakan sebagai markas Angkatan Laut pimpinan Achmad 

Yadau. Pelajar puteri yang tidak ikut berjuang mendapat pengajaran di pendapa 

rumah Bapak Paryatmo. Bulan September 1947, sekolah dibuka kembali dengan 

memakai gedung SMTN (sekarang Palace Hotel Mangkunegaran). Sekolah 

dilaksanakan pada siang hari, sementara itu gedung Manahan diserahkan pada 

Angkatan Laut.  

Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda 2 pada 

pukul 09.00 WIB, Komandan KMK Achmad memerintahkan untuk membakar 

gedung dalam rangka penerapan strategi bumi hangus sehingga SMTN ditutup. 

Bulan Nopember 1949, Bapak Soepandam mendapat perintah dari Mendikbud 

untuk membuka kembali SMT/SMA A/B Surakarta dengan SK No. XX/12/1949 

tentang pembukaan resmi SMA Negeri A/B (Margoyudan) dengan ketentuan: 

SMA Negeri I A/B, dengan 12 kelas untuk siswa biasa dan SMA Negeri II 

A/B, dengan 2 kelas untuk mantan pejuang. 

Bulan Nopember 1950, atas permohonan dari pelajar yang berasal dari 

mantan/eks pejuang maka dibuka 6 kelas tambahan pada waktu malam hari. 
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Kelas tersebut diperuntukkan bagi mantan pejuang dengan nama “Enam Kelas 

Baru”. Enam kelas baru ini kemudian digabung dengan SMA Negeri II A/B 

pada akhir tahun ajaran 1950/1951. Tanggal 17 Agustus 1951, SMA Margoyudan 

resmi menambah sekolah A/B malam dengan nama SMA Negeri 1 Bagian 

Malam yang terdiri atas 6 kelas. Sekolah malam ini diketuai oleh Bapak 

Soepandam dengan 2 orang wakil, yaitu Bapak Paryatmo dan Bapak Roespandji, 

dengan demikian di Surakarta terdapat tiga SMA Negeri A/B dibawah satu 

pimpinan, yaitu: SMA Negeri A/B I, SMA Negeri A/B II, dan SMA Negeri I 

bagian malam. 

Tanggal 1 Agustus 1956, SMA Negeri 1 bagian malam berubah nama 

menjadi SMA Negeri II A/B. Hal ini juga disusul dengan perubahan nama dan 

pimpinan SMA, yaitu: SMA Negeri IB, dikepalai Bapak Soepandam, SMA 

Negeri IIA, dikepalai Bapak Paryatmo, dan SMA Negeri IIIB, dikepalai Bapak 

Roespandji Atmowirogo. Tanggal 30 Januari 1967, SMA Negeri IIIB pindah 

dari Margoyudan (Jl. Monginsidi No. 40) ke Jl. Warungmiri No. 90, dengan 

demikian sekolah yang masih tersisa di Margoyudan adalah SMA Negeri I dan 

II. Pada saat kepemimpinan Drs Djambari Soetjipto bersama Bapak Widagdo 

(Kepala SMA Negeri II), dirintis  setifikasi tanah (hak milik tanah dan bangunan). 

Sertifikasi tanah dapat diselesaikan pada tahun 1994 dengan luas tanah mencapai 

7.105 m2. Batas tanah dan bangunan dengan SMA Negeri II dan Universitas 

Kristen Surakarta menjadi lebih jelas. 

Pada saat kepemimpinan Drs. H. Kuswanto, M.M, selain usaha dalam 

peningkatan prestasi akademik, juga dilakukan renovasi gedung lama yang 

didirikan pada tahun 1939. Arsitek dalam renovasi gedung tersebut adalah 

Bapak Sunyoto yang sekaligus sebagai pelaksananya. Pada masa kepemimpinan 

Dra. Hj. Tatik Sutarti, M.M dilaksanakan pembukaan 2 kelas baru dengan 

Kurikulum Nasional Berbasis Internasional. Kelas ini dinamakan SNBI A dan 

SNBI B, dimana keduanya menggunakan pengantar Bahasa Inggris, terutama 

untuk pelajaran Eksak (Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia) 

Nama-nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta yang pernah menjabat 

sejak tahun 1947, antara lain: 
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1)   RM. Soepandam  : 1 Nopember 1947    –   31 Juli 1963 

2)   RM. Soehardjo  : 1 Agustus 1963        –   31 September 1966 

3)   R. Prawoto   : 1 Nopember 1966    –   15 Juni 1971 

4)   R. Marsaid   : 16 Juni 1971            –   1 April 1976 

5)   Drs. Sarwono, B.Sc  : 1 April 1976            –   29 September 1986 

6)   Drs. Sri Widodo  : 29 September 1986  –   2 Februari 1991 

7)   Drs. H. Djambari Soetjipto : 2 Februari 1991        –   28 Maret 1995 

8)   Drs. H. Kuswanto, M.M : 28 Maret 1995         –   1 Juli 2002 

9)   Dra. Hj. Tatik Sutarti, M.M : 1 Juli 2002 

10) Drs. Sartono Praptohardjono : sekarang   

 

Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan 

Visi Sekolah 

Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, SMA Negeri 1 Surakarta 

mempunyai visi yang jelas. Visi SMA Negeri 1 Surakarta, yaitu Disiplin, 

Unggul, dan Berwawasan Luas, dengan semboyan “Unggul dalam Ilmu, 

Santun dalan Bertindak”. 

Disiplin mengandung arti ketaatan dan kepatuhan pada peraturan atau tata 

tertib. 

Unggul mengandung pengertian lebih tinggi, lebih pandai, lebih cakap, dan 

melebihi dari yang lain dalam segala hal termasuk sikap. 

Berwawasan Luas mengandung arti cara pandang, sehingga akan mendorong 

siswa dan warga sekolah yang lain untuk dapat mengenali potensi diri 

dan kedudukan masing-masing. 

Semboyan “Unggul dalam Ilmu, Santun dalam Bertindak”. Semboyan ini 

bertujuan memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah agar selalu 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya secara santun. Santun adalah budaya yang 

ingin dikembangkan sesuai dengan budaya kota Solo sebagi sumber 

kebudayaan Jawa yang memberi inspirasi kepada warga sekolah agar 

selalu dapat santun dalam melakukan setiap tindakan. 
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Misi Sekolah 

Usaha untuk mewujudkan visi tersebut di atas, SMA Negeri 1 Surakarta 

menjabarkan dalam misi sebagai berikut: 

Menumbuhkan semangat disiplin tinggi kepada semua warga sekolah. 

Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien 

sehingga didapat hasil yang optimal, yaitu siswa dan warga sekolah 

yang berprestasi dalam berbagai bidang dan tingkatan. 

Mendorong dan membantu semua warga sekolah untuk dapat mengenali 

potensi diri dan mengembangkannya sehingga dapat menjadi panutan 

masyarakat. 

Mendorong dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan 

sumber daya warga sekolah sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas 

dirinya. 

Membawa warga sekolah untuk menjadi agen perubahan menuju ke arah 

perbaikan kehidupan bermasyarakat. 

 

Tujuan Pendidikan 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 

1945 yang telah diamandemen serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, maka SMA Negeri 1 Surakarta mempunyai tujuan: 

Mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikannya ke perguruan 

tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya. 

Memberi bekal intelektual kepada peserta didik agar dapat menjadi warga 

masyarakat yang bersikap dan berperilaku yang religius. 

Mendidik siswa agar setelah tamat dapat hidup di masyarakat dengan 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperolehnya. 

Mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengembangkan sikap dan 

perilaku hidup bermasyarakat sesuai budaya setempat. 
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Mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengembangkan kepribadiannya 

agar dapat hidup bemasyarakat sesuai norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

 

Keadaan Fisik Lingkungan SMA Negeri 1 Surakarta 

SMA Negeri 1 Surakarta berlokasi di Jl. Monginsidi No. 40 Surakarta. 

Gedung SMA Negeri 1 Surakarta didirikan di atas tanah seluas 7.105m2 

(pembangunan tahun 1994). Bangunan yang terdapat di SMA Negeri 1 Surakarta, 

terdiri:  

Gedung Utama 

Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

Ruang Kelas  

Ruang Guru 

Laboratorium terdiri dari: 

Laboratorium Kimia                      (2 buah) 

Laboratorium Fisika                      (2 buah)  

Laboratorium Biologi                    (2 buah)  

Laboratorium Matematika             (1 buah) 

Laboratorium IPS                           (1 buah)  

Laboratorium Bahasa                     (1 buah) 

Laboratorium Komputer                (2 buah) 

Perpustakaan  

Ruang Tata Usaha (TU)  

Ruang OSIS 

Ruang MPK  

Ruang BK 

Ruang UKS  

Ruang Kurikulum  

Ruang Olahraga 

Ruang Musik 

Ruang Masjid  
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Ruang Agama Kristen  

Ruang Agama Katolik  

Ruang Website 

Ruang Drama 

Aula 

Kantin  

Kamar Mandi dan WC  

Tempat Parkir 

Gudang 

 

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan bertugas melaksanakan 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Guru selain melaksanakan 

tugas pokoknya juga ditunjuk Kepala Sekolah untuk membantu dalam pengelolaan 

dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kurikulum yang digunakan di 

SMA Negeri 1 Surakarta adalah Kurikulum 2006 untuk kelas X, XI, dan XII 

serta menambah Kurikulum Cambridge University untuk kelas SNBI (Sekolah 

Nasional Berbasis Internasional). Pada Tahun Ajaran 2007/ 2008 kurikulum 

yang digunakan adalah Kurikulum KTSP. 

 

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Surakarta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMOG/Komite Sekolah 

Waka Urusan 
Sarana dan Prasarana 

Waka Urusan 
Kurikulum 

Siswa 

Koordinator BP Guru-guru 

Waka Urusan 
Kesiswaan 

Waka Urusan 
Humas 

Kepala TU 

Kepala Sekolah 
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Gambar 2. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Surakarta secara Operasional 

Sumber: Tata Usaha (TU) SMA Negeri 1 Surakarta 

 

Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 

Kondisi Umum Perpustakaan SMA Negeri 1 Surakarta 

Perpustakaan sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta merupakan gedung 

milik sendiri, tidak menyewa. Luas bangunannya adalah sebesar 234 m2 

dibagi menjadi 3 ruang yang digunakan untuk: 

Ruang Koordinator 

Ruang Pengolahan  

Ruang Penitipan Barang  

Ruang Koleksi  

Ruang Sirkulasi  

Ruang Referensi  

Ruang Baca  

Ruang Pameran  

Ruang Seminar / Belajar  

Ruang Audio Visual  

Ruang Istirahat  

Gudang 

 

Organisasi Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta 

Organisasi Makro/Ekstern 

Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari sekolah, di mana 

pelaksanaan tugas kesehariannya dipertanggungjawabkan kepada kepala 

sekolah, selain itu perpustakaan juga mempunyai kedudukan yang sejajar 

dengan laboratorium, BK, UKS, dan lain-lain. 

 

Komite Sekolah Kepala Sekolah 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Makro  

Sumber: Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta 

Organisasi Mikro/Intern 

Perpustakaan sekolah merupakan Unit Pelaksana Teknis/UPT pendidikan 

di sekolah yang dipimpin oleh seorang koordinator perpustakaan yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada 

kepala sekolah. Koordinator perpustakaan mengkoordinir bidang teknis 

dan bidang layanan. Bidang teknis meliputi pengadaan, pengelolaan dan 

pemeliharaan. Bidang layanan meliputi sirkulasi, referensi, dan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BK 

TU Wakasek 

UKS Perpustakaan Lab. 

Siswa 

MGMP 

Koperasi 

Kepala Sekolah 

Teknis 

Pengadaan 

Pengolahan 

Pemeliharaan 

Koordinator Perpustakaan 

Layanan 

Sirkulasi 

Referensi 

Informasi 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Mikro 

Sumber: Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta 

Ketenagaan 

Perpustakaan sekolah (SMA Negeri 1 Surakarta) dalam kegiatannya 

didukung oleh enam tenaga yang kesemuanya bukan pustakawan tapi berlatar 

belakang pendidikan Sospol, Hukum, dan Sarjana Pendidikan. 

Dana 

Perpustakaan sekolah (SMA Negeri 1 Surakarta) dalam pelaksanaannya 

didukung dana yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti: dari RAPBS 

/Komite Sekolah, biaya pembuatan kartu anggota perpustakaan, sumbangan 

siswa yang lulus atau yang baru masuk yang berwujud uang sebesar        

Rp.10.000,00 per siswa, denda keterlambatan, dan biaya penggantian buku 

yang hilang. 

Pelayanan dan Pengelolaan 

Pelayanan perpustakaan di SMA Negeri 1 Surakarta dilaksanakan dengan 

berbagai jenis layanan antara lain: 

Pelayanan tertutup 

Pelayanan terbuka 

Pelayanan setengah terbuka 

Pelayanan setengah tertutup 

Dalam penerapannya, SMA Negeri 1 Surakarta hanya melaksanakan 2 

sistem pelayanan, yaitu pelayanan terbuka dan pelayanan setengah tertutup. 

Pelayanan terbuka berarti pengunjung diberi kebebasan untuk mencari buku 

atau bahan yang dibutuhkannya sendiri, sedangkan pelayanan setengah 

tertutup diterapkan pada tanggal pengembalian buku, di mana tahap ini 

penyelesaian pencatatan hanya boleh dilaksanakan oleh petugas perpustakaan. 

Kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah meliputi: 

a) Pendaftaran dan pencatatan 

b) Pemberian nomor induk dan nomor klasifikasi buku 

c) Pemberian cap sekolah dan cap perpustakaan 

d) Pemberian kartu katalog dan kartu buku 
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e) Penempatan buku di rak / almari 

f) Penyusunan buku menurut urutan nomor induk / nomor buku 

g) Pemeliharaan buku-buku 

h) Pembuatan peraturan peminjaman dan tata tertib perpustakaan 

 

Data Keadaan Perpustakaan Sekolah (SMA Negeri 1 Surakarta) 

Perpustakaan sekolah tiap hari kerja dibuka pada jam 07.00–15.00 

WIB (kecuali hari Jumat jam 07.00–11.00 WIB). Dikunjungi pada jam-jam 

istirahat dan jam-jam tunggu oleh para siswa/anggota perpustakaan, termasuk 

guru dan karyawan. Rata-rata tiap hari 100-150 orang, pengunjung ini sebagian 

besar memanfaatkan waktunya untuk membaca ditempat/perpustakaan. 

Peminjam koleksi/bahan pustaka terdiri dari guru, karyawan, siswa yang 

hampir semua (63%) dari jumlah seluruh civitas sekolah (1234 orang). Data 

koleksi dan penggolongan bahan pustaka yang ada sekarang adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Daftar Klasifikasi Buku Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Surakarta 

s/d Sep. 2003 Sep. 2003-2004 
No Klasifikasi Jumlah 

Tambah Rusak Jumlah Tambah Jumlah 

1 000 – 009  1150 143 53 1240 89 1329 

2 100 – 199 424 18 10 432 8 440 

3 200 – 299 406 233 45 594 77 671 

4 300 – 399 958 666 25 1599 55 1654 

5 400 – 499 3268 150 97 3321 14 3335 

6 500 – 599 4045 287 67 4265 34 4299 

7 600 – 699 1024 62 71 1015 25 1040 

8 700 – 799 581 17 19 579 10 589 

9 800 – 899 419 115 70 464 13 477 

10 900 – 999 3803 1803 1071 4535 14 4549 

11 813 174 24 21 177 26 203 

 Jumlah 16252 3518 1549 5067 365 17606 
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Deskripsi Data Khusus 

Hasil dari pelaksanaan uji coba (try out) telah diketahui tingkat validitas dan 

reliabilitas angket, selanjutnya dilakukan penelitian sesungguhnya. Jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 40 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2006/2007. Variabel yang diteliti adalah: 

Minat baca (X1) 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah (X2) 

Prestasi belajar (Y) 

Untuk memperoleh data dan membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik angket 

untuk variabel (X1) dan (X2), sedangkan untuk data variabel Y diperoleh dari 

nilai rata-rata raport siswa pada semester gasal tahun ajaran 2006/2007 

menggunakan teknik dokumentasi. 

a. Minat Baca  

Hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai mean = 56,68; median = 

56,5; modus = 52; standart deviasi = 7,98; terendah = 44; tertinggi = 73. 

Distribusi frekuensi data tentang minat baca dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Data Minat Baca 

Interval 
kelas 

Frekuensi Frek. 
Kumulatif 

Prosentase FK 
Prosenta

se 
44 – 48 
49 – 53 
54 – 58 
59 – 63 
64 – 68 
69 – 73 

6 
11 
5 
8 
7 
3 

6 
17 
22 
30 
37 
40 

15 
27,5 
12,5 
20 

17,5 
7,5 

15 
42,5 
55 
75 

92,5 
100 

Jumlah 40    

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa data 

penelitian minat baca yang tertinggi frekuensinya berada pada interval 49 – 53 

sebanyak 11 responden atau (22%), sedangkan frekuensi terendah berada pada 
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interval  69 – 73 sebanyak 3 responden atau (7,5%). Nilai rata-rata jawaban 

responden berada pada interval 54 – 58 sebanyak 5 responden atau (12,5%), 

Frekuensi minat baca siswa yang diatas nilai rata-rata sebanyak 18 responden 

atau (45%) berada pada interval 59 – 63 sebanyak 8 responden, interval 64 – 68 

sebanyak 7 responden dan interval 69 – 73 sebanyak 3 responden, sedangkan 

yang dibawah rata-rata sebanyak 17 responden atau (42,5%) berada pada interval 

44 – 48 sebanyak 6 responden dan interval 49 – 53 sebanyak 11 responden, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa minat baca siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 cukup baik, lebih jelasnya digambarkan 

dalam histogram berikut: 
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Gambar 5. Grafik Histogram Variabel Minat Baca (X1) 

 

b. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai mean (rerata) = 63,3; 

median = 66; modus = 66; standart deviasi = 9,46; terendah = 48; tertinggi = 

82. Distribusi frekuensi data tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dapat 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Data Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Interval 
kelas 

Frekuensi Frek. 
Kumulatif 

Prosentase FK 
Prosenta

se 
48 – 53 
54 – 59 

6 
9 

6 
15 

15 
22,5 

15 
37,5 
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59 – 65 
66 – 71 
72 – 77 
78 – 83 

4 
11 
7 
3 

19 
30 
37 
40 

10 
27,5 
17,5 
7,5 

47,5 
75 

92,5 
100 

Jumlah 40    

 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa data 

penelitian pemanfaatan perpustakaan sekolah nilai rata-rata jawaban responden 

berada pada interval 59 – 65 sebanyak 4 responden, frekuensi terendah berada 

pada interval  78 – 83 sebanyak 3 responden, sedangkan frekuensi tertinggi berada 

pada interval 66 – 71 sebanyak 11 responden yang berada di atas nilai rata-

rata. Frekuensi pemanfaatan perpustakaan sekolah siswa yang diatas nilai rata-

rata sebanyak 21 responden atau (52,5%) berada pada interval 66 – 71 sebanyak 

11 responden, interval 72 – 77 sebanyak 7 responden dan interval 78 – 83 

sebanyak 3 responden, sedangkan yang dibawah rata-rata sebanyak 15 responden 

atau (37,5%) berada pada interval 48 – 53 sebanyak 6 responden dan interval 

54 – 59 sebanyak 9 responden, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007 dalam 

memanfaatkan perpustakaan sekolah sangat baik, lebih jelasnya digambarkan 

dalam histogram berikut: 
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Gambar 6. Grafik Histogram Variabel Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah (X2) 

 

c. Prestasi Belajar 
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Hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai mean (rerata) = 76; median 

= 75,5; modus = 75; standart deviasi = 2,95; terendah = 71; tertinggi = 82. 

Distribusi frekuensi data tentang prestasi belajar dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data Prestasi Belajar 

Interval 
kelas 

Frekuensi Frek. 
Kumulatif 

Prosentase FK 
Prosenta

se 
71 – 72 
73 – 74 
75 – 76 
77 – 78 
79 – 80 
81 – 82 

4 
10 
9 
6 
8 
3 

4 
14 
23 
29 
37 
40 

10 
25 

22,5 
15 
20 
7,5 

10 
35 

57,5 
72,5 
92,5 
100 

Jumlah 40    

 
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat bahwa data 

prestasi belajar yang tertinggi frekuensinya berada pada interval 73 – 74 

sebanyak 10 responden, sedangkan frekuensi terendah berada pada interval   

81 – 82 sebanyak 3 responden. Nilai rata-rata jawaban responden berada pada 

interval 75 – 76 sebanyak 9 responden.  Frekuensi prestasi belajar siswa yang 

diatas nilai rata-rata sebanyak 17 responden atau (42,5%) berada pada interval 

77 – 78 sebanyak 6 responden, interval 79 – 80 sebanyak 8 responden dan 

interval 81 – 82 sebanyak 3 responden, sedangkan yang dibawah rata-rata 

sebanyak 14 responden atau (37,5%) berada pada interval 71 – 72 sebanyak 4 

responden dan interval 73 – 74 sebanyak 10 responden, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007 baik. Apabila dikaitkan dengan variabel X1 dan X2  

maka siswa yang mempunyai minat baca tinggi dan sering memanfaatkan 

perpustakaan sekolah dengan baik cenderung prestasi belajarnya diatas nilai 

rata-rata, sedangkan siswa yang mempunyai minat baca rendah dan kurang 

memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajarnya, cenderung 

prestasi belajarnya dibawah nilai rata-rata, sehingga siswa diharapkan meningkatkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

                                                                                                                       69 
 

 
 

minat bacanya serta mau memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam membantu 

kegiatan belajarnya, lebih jelasnya digambarkan dalam histogram berikut:  
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Gambar 7. Grafik Histogram Variabel Prestasi Belajar (Y) 

Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Dalam uji persyaratan analisis statistik parametik, diuji persyaratan analisis 

normalitas dan uji persyaratan linieritas. Adapun uji persyaratan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Pengujian Persyaratan Normalitas 

Uji Normalitas Skor Minat Baca 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Chi Kuadrat terhadap data minat baca diperoleh X2h = 5,798, sedangkan tabel 

nilai Chi Kuadrat dengan db 3 pada taraf signifikansi 5% diperoleh harga 

sebesar 7,815 karena X2h < X2t  atau 5,798 < 7,815 maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam distribusi normal dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 111. 

 

Uji Normalitas Skor Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Chi Kuadrat terhadap data pemanfaatan perpustakaan sekolah diperoleh X2h = 
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3,764, sedangkan tabel nilai Chi Kuadrat dengan db 3 pada taraf signifikansi 

5% diperoleh harga sebesar 7,815 karena X2h < X2t  atau 3,764 < 7,815 maka 

dapat disimpulkan bahwa data dalam distribusi normal dapat dilihat pada 

lampiran 15 halaman 113. 

 

Uji Normalitas Data Prestasi Belajar  

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Chi Kuadrat terhadap data prestasi belajar diperoleh X2h = 5,522, sedangkan 

tabel nilai Chi Kuadrat dengan db 3 pada taraf signifikansi 5% diperoleh harga 

sebesar 7,815 karena X2h < X2t  atau 5,522 < 7,815 maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam distribusi normal dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 115. 

 

Pengujian Persyaratan Linieritas 

Uji Linieritas Skor Minat Baca 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas regresi variabel (X1) diperoleh 

Fhitung = 0,62 Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai Ftabel signifikansi 5% 

sebesar 2,17 karena Fhitung < Ftabel atau 0,62 < 2,17 maka bentuk regresi linier 

dapat dilihat pada lampiran 18 halaman 119. 

 

Uji Linieritas Skor Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas regresi variabel (X2) diperoleh 

Fhitung = 1,24 Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai Ftabel signifikansi 5% 

sebesar 2,16 karena Fhitung < Ftabel atau 1,24 < 2,16 maka bentuk regresi linier 

dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 123. 

 

Pengujian Persyaratan Independensi 

Berdasarkan hasil perhitungan uji independensi diperoleh nilai 
21XXr  = 

0,30680175. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada N = 40 dan 

taraf signifikansi 5% sebesar 0,312 karena rhitung < rtabel atau 0,30680175 < 

0,312, berarti tidak terdapat hubungan antara X1 dengan X2 (X1 dan X2 saling 

Independen) dapat dilihat pada lampiran 22 halaman 125. 
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Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk menguji apakah 

persyaratan yang telah dikemukakan dalam perumusan dapat diterima atau 

ditolak. Hipotesis yang telah dikemukakan akan diterima apabila data empiris 

mendukung persyaratan dalam hipotesis, sebaliknya hipotesis ditolak apabila 

data empiris tidak mendukung persyaratan dalam hipotesis.  

Pengujian Hasil Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi ganda. Uji ini dimaksudkan 

untuk mengetahui hubungan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2006/2007. Adapun hasil uji perhitungan analisis data sebagai 

berikut: 

Perhitungan Uji Korelasi Sederhana antara X1 dan Y 

Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment. Hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai rx1y sebesar 0,712. Hasil 

perhitungan korelasi ini kemudian dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada N = 

40 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,312 karena rx1y > rtabel atau  0,712 > 0,312 

berarti terdapat hubungan yang berarti antara variabel X1 dengan variabel Y 

dengan demikian pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan 

dapat diterima dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 126. 

 

Perhitungan Uji Korelasi Sederhana antara X2 dan Y 

Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment. Hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai rx1y sebesar 0,638. Hasil 

perhitungan korelasi ini kemudian dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada N = 

40 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,312 karena rx1y > rtabel atau  0,638 > 0,312 

berarti terdapat hubungan yang berarti antara variabel X2 dengan variabel Y 

dengan demikian pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan 

dapat diterima dapat dilihat pada lampiran 24 halaman 128. 
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Perhitungan Uji Korelasi Ganda antara X1 dan X2 dengan Y 

Hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai Ry12 sebesar 0,8377. Hasil 

perhitungan korelasi ini kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ftabel pada db = 

2.37 dan taraf signifikansi 5% sebesar 3,25 dan Fhitung = 43,5184, karena Fhitung  > 

Ftabel atau  43,5184  > 3,25 berarti, terdapat hubungan yang berarti antara variabel 

X1 dan X2 dengan variabel Y dengan demikian pengujian hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini dinyatakan dapat diterima dapat dilihat pada lampiran 25 

halaman 130. 

 

Analisis Regresi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar. Hasil perhitungan 

dari data yang ada dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 

42,2256 + 0,2105X1 + 0,1445X2.  

Hasil analisis regresi ganda antara X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,8377 dan 

nilai koefisien determinasi sebesar 0,7017. Uji signifikansi korelasi ganda 

sebesar 43,5184 dan nilai tabel sebesar 3,25 karena  Fo > Ft atau 43,5184 > 

3,25 maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan 

variabel Y, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah secara bersama dengan 

prestasi belajar dapat dilihat pada lampiran 26 halaman 132. 

 

Pembahasan Hasil Analisis Data 

Setelah pengujian hipotesis dilakukan dan diketahui hasil-hasilnya, kemudian 

dilakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis Pertama 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan antara minat baca dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2006/ 

2007” diterima, karena variabel minat baca diperoleh hasil rx1y = 0,712 dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,312, dengan demikian dapat disimpulkan ada 

hubungan yang sangat signifikan antara variabel minat baca dengan prestasi 
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belajar. Hal ini disebabkan adanya minat yang tumbuh dari kesadaran individu 

para siswa sendiri. Munculnya kesadaran akan minat baca menyebabkan siswa 

akan senang terhadap bacaan, baik bacaan dari materi pelajaran atau diluar 

materi pelajaran. Minat baca  

akan menumbuhkan adanya pengertian bahwa dengan membaca dapat 

diperoleh kemanfaatan bagi dirinya. 

 

Hipotesis Kedua 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan antara pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007” diterima, karena variabel minat baca 

diperoleh hasil rx2y = 0,712 dengan taraf signifikansi sebesar 0,312, dengan 

demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang sangat signifikan antara 

variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar karena 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan segala sarana yang ada secara baik 

turut mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apabila siswa menerapkan prinsip-

prinsip secara benar tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah maka banyak 

hal yang bisa diperoleh siswa berupa bahan bacaan serta fasilitas belajar yang 

lain, maka pemahaman siswa terhadap materi pelajaran akan semakin 

bertambah sehingga hal itu akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

Hipotesis Ketiga 

Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan antara minat baca dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah secara bersama dengan prestasi belajar pada siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007” diterima, karena 

hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai Ry12 sebesar 0,8377. Hasil 

perhitungan korelasi ini kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ftabel pada db 

= 2.37 dan taraf signifikansi 5% sebesar 3,25 dan Fhitung = 43,5184, karena Fhitung  

> Ftabel atau  43,5184  > 3,25 dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan 

yang sangat signifikan antara minat baca dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah secara bersama dengan prestasi belajar. Kegiatan belajar sangat erat 
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hubungannya dengan membaca, karena semua materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru berdasarkan buku-buku yang harus dibaca siswa serta dengan 

membaca siswa akan memperoleh informasi yang membantunya dalam 

kegiatan belajar di sekolah. Adanya minat baca yang tinggi pada diri siswa 

akan memungkinkan siswa untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah, karena 

dalam perpustakaan tersimpan buku dan bahan pustaka lain yang dapat 

membantu siswa dalam belajar. Siswa yang tidak memiliki buku-buku pelajaran 

dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah. Buku-buku dan bahan pustaka lain 

dapat dijadikan sumber informasi yang diperlukan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah duraikan sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5. Ada hubungan positif antara minat baca dengan prestasi belajar pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

6. Ada hubungan positif antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

7. Ada hubungan positif antara minat baca dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah secara bersama dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007.  

 

B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka 

berikut ini dapat disajikan implikasi hasil penelitian: 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi ini dapat diterapkan pada dunia pendidikan sehingga memberikan 

sumbangan bagi perkembangan pendidikan terutama dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya minat baca dan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah serta dapat memperkuat teori tentang minat baca dan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam penelitian ini. 

 

2. Implikasi Praktis 

Minat baca secara empiris memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa. 

Minat baca merupakan perasaan senang terhadap bahan bacaan, minat timbul 
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dari dalam diri siswa, tapi minat baca dapat ditimbulkan dari luar individu, 

karena itu keluarga juga mempunyai peranan besar dalam menimbulkan minat 

baca dalam diri siswa, selain itu sekolah dan lingkungan masyarakat juga 

mempunyai peranan dalam menimbulkan minat baca dalam diri siswa. Orang 

tua hendaknya memberikan motivasi dan bimbingan secara terus menerus 

dalam menumbuhkan minat baca pada diri anak, begitu juga pihak sekolah 

dan masyarakat agar prestasi belajar yang dicapai baik. 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah secara empiris memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar, sehingga penelitian ini dapat memberikan ide atau masukan 

pada berbagai pihak yang berkaitan dengan siswa, yaitu guru, orang tua, 

sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat umum untuk memberi motivasi 

pada siswa agar meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sekolah guna 

mencapai prestasi belajar yang baik. Pemanfaatan perpustakaan oleh siswa 

dapat tumbuh apabila orang tua memberikan motivasi dan menyediakan 

fasilitas bacaan yang bermanfaat bagi siswa serta bacaan yang menimbulkan rasa 

ketertarikan siswa untuk membacanya. Begitu juga guru, bisa memberi motivasi 

agar siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah, misal dengan memberi tugas 

pada siswa dengan mencari kajian pustaka selain dari buku pelajaran.  

Minat baca dan pemanfaatan perpustakaan sekolah secara empiris memiliki 

hubungan dengan prestasi belajar. Minat baca yang tinggi pada diri siswa akan 

mendorong mereka untuk banyak membaca buku, baik buku pelajaran maupun 

bukan buku pelajaran sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhannya 

(membaca) dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah agar pengetahuan dan 

wawasan yang mereka peroleh dapat meningkat. Peningkatan pengetahuan dan 

wawasan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mencapai prestasi belajar 

yang baik. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi Kepala Sekolah 
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Kepala Sekolah hendaknya meningkatkan penyediaan dan pelayanan fasilitas 

belajar sehingga mempermudah dan mempelancar kegiatan belajar dan mampu 

memberikan motivasi kepada siswa-siswanya untuk meningkatkan minat baca 

agar prestasi belajarnya lebih baik. 

2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya lebih aktif dalam mendorong siswa untuk giat belajar 

serta menumbuhkan minat baca siswa terhadap materi pelajaran. Hal 

tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara membina hubungan 

baik dengan siswa, menyajikan bahan pelajaran sesuai dengan daya tangkap 

siswa, bervariasi dalam menyampaikan materi dan menggunakan media 

pengajaran yang sesuai. 

b. Guru hendaknya mengarahkan siswa untuk ikut aktif dalam memanfaatkan 

perpustakaan sekolah agar siswa dapat memanfaatkan sumber belajar 

yang berguna untuk menambah pengetahuannya agar prestasi belajarnya 

baik. 

3. Bagi Pustakawan atau Pengelola Perpustakaan 

Pustakawan atau pengelola perpustakaan hendaknya memberikan motivasi 

pada siswa untuk senang membaca dengan cara mengelola perpustakaan 

dengan baik dan memberikan motivasi untuk gemar membaca. 

4.  Bagi Siswa 

a. Siswa sebaiknya memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik sehingga 

pengetahuan siswa selalu berkembang. 

b. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi, diharapkan mampu mencapai 

prestasi yang tinggi karena pada kenyataannya prestasi belajar siswa 

rendah meskipun minat baca siswa tinggi. Siswa diharapkan benar-benar 

bisa mengambil manfaat dari membaca dengan menelaah buku bacaan 

yang siswa baca agar siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan 

yang luas sehingga prestasi belajarnya baik. 
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