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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN KUNJUNGAN KE PERPUSTAKAAN DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA SD (STUDI KASUS GUGUS VII KECAMATAN 

NARMADA) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

OLEH: 

RARA RAMDHANI 

NIM. E1E213159 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kunjungan ke 

perpustakaan terhadap prestasi belajar siswa di SDN Gugus VII Kecamatan 

Narmada Tahun Ajaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

korelatif dengan metode pendekatan kuantitatif. Populasi yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa di SDN Gugus VII Kecamatan Narmada Tahun Ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 656 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner (Angket) dan Dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan tehnik 

analisis product moment. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang 

diambil dari tehnik random sampling pada siswa kelas II-VI SDN Gugus VII 

Kecamatan Narmada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

kunjungan perpustakaan adalah 75,79, sedangkan nilai rata-rata prestasi belajar 

adalah 83,06. Terdapat hubungan posotif dan signifikasi antara kunjungan ke 

perpustakaan dan prestasi belajar siswa, data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal ditentukan dengan menggunakan taraf signifikasi 5%, dimana hasil uji 

korelasi antara variabel X dan variabel Y 0,581 Maka dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan kunjungan ke perpustakaan dengan prestasi 

belajar siswa SDN Gugus VII Kecamatan Narmada Tahun Pelajaran 2017/2018 

sebesar 0,581 (n=90, ts 5%). 

 

                              Kata-kata kunci: Kunjungan ke perpustakaan, prestasi belajar siswa 
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP OF VISIT TO THE LIBRARY WITH PRIMARY 

SCHOOL STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT SD (CASE STUDY 

GUGUS VII NARMADA SUB DISTRICT) YEAR 2017/2018. 

 

by 

RARA RAMDHANI 

NIM. E1E213159 

        

This study aims to determine the relationship of student learning in 

SDN Gugus VII Kecamatan Narmada District School Year 2017. This research is 

a descriptive correlative research with quantitative approach method. The 

population used in this study is the students at SDN Gugus VII Narmada Sub-

district Year 2017/2018 hidden 656 students. Data collection using questionnaire 

method (Questionnaire) and Documentation. The data obtained, processed with 

the technique of product moment analysis. The sample in this study entitled 90 

people taken from random sampling technique on students of class II-VI SDN 

Gugus VII District Narmada. The results of this study indicate that the average of 

the average visit is 75.79, while the average average learning achievement is 

83.06. There is posotif relationship and signification between graduate study and 

student achievement, the data in this research is normal distribution by using 5% 

significance level, where the result between variable X and Y 0,581 Then can be 

concluded positive and significant relationship to to student achievement of SDN 

Gugus VII Cluster Narmada Sub District Lesson Year 2017/2018 of 0,581 (n = 

90, ts 5%). 

Keyword: Visit To Ibrarary, Learning Achievement. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memanfaatkan perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Kenyataan yang terjadi di lapangan, perpustakaan sekolah di SDN Gugus 

VII Kecamatan Narmada prestasi siswa cukup memuaskan tapi belum 

maksimal, hal tersebut dikarenakan motivasi siswa untuk belajar masih 

kurang, salah satu yang menyebabkan belum maksimalnya prestasi belajar 

siswa yaitu belum maksimal dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan 

yang disediakan di sekolah sebagai sumber belajar. Siswa yang berkunjung 

ke perpustakaan belum tentu ke perpustakaan untuk memanfaatkan 

perpustakaan karena ada siswa yang berkunjung ke perpustakaan untuk 

belajar dan ada yang ke perpustakaan untuk bermain atau hanya ingin 

berkunjung tanpa membaca buku.  

Berdasarkan uraian di atas maka guru dipandang perlu mendorong 

siswa agar memanfaatkan keberadaan perpustakaan dengan meningkatkan 

kunjungan ke perpustakaan secara berkelanjutan untuk mendukung proses 

pembelajaraan yang diselenggarakan di kelas guna meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas proses mengajar.  

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator dari keberhasilan 

dalam proses pendidikan, walaupun masih banyak indikator-indikator yang 

lain seperti  keterampilan, kadar keimanan, kadar budi pekerti, kadar rasa 

tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. Setiap kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan tentunya mengharapkan prestasi belajar yang baik dan 

optimal. Keberhasilan belajar tidaklah sama antara satu dengan yang 

lainnya. Ada sebagian siswa yang mengalami masalah dalam belajar, 

akibatnya prestasi belajar yang dicapai belum optimal. Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 
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Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memanfaatkan perpustakaan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Sudarnoto, bila siswa mampu memanfaatan perpustakaan dalam 

menopang kegiatan belajar mengajar maka hal tersebut akan mampu 

meningkatkan prestasi akademik yang lebih baik atau dengan kata lain 

keberhasilan prestasi akademiknya sangat dipengaruhi oleh frekuensi 

kunjungannya ke perpustakaan sebagai sumber primer yang dapat 

memenuhi kebutuhan informasi belajarnya.  

Dengan sistem seperti ini, siswa harus memanfaatkan perpustakaan 

untuk mencari dan menelaah buku-buku yang ada di perpustakaan dalam 

proses belajarnya. Namun, ada juga dikalangan siswa yang tidak 

memanfaatkan perpustakaan dalam proses belajarnya karena merasa bahwa 

bahan pelajaran yang diberikan oleh guru sudah mencukupi. Selain itu, 

kurangnya tugas pengembangan bahan pelajaraan dan tugas mandiri dari 

guru menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk pergi menelaah dan 

mencari bahan ke perpustakaan. 

Kenyataan yang terjadi di lapangan, perpustakaan sekolah di SDN   

Gugus VII Kecamatan Narmada prestasi siswa cukup memuaskan tapi 

belum maksimal, hal tersebut dikarenakan motivasi siswa untuk belajar 

masih kurang, salah satu yang menyebabkan belum maksimalnya prestasi 

belajar siswa yaitu belum maksimal dalam memanfaatkan fasilitas 

perpustakaan yang disediakan di sekolah sebagai sumber belajar. Siswa 

yang berkunjung ke perpustakaan belum tentu ke perpustakaan untuk 

memanfaatkan perpustakaan karena ada siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan untuk belajar dan ada yang ke perpustakaan untuk bermain 

atau hanya ingin berkunjung tanpa membaca buku.  

Berdasarkan isi di atas disimpulkan penelitian dengan judul “Hubungan 

Kunjungan ke Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Siswa SD (Studi Kasus 

di Gugus VII Kecamatan Narmada) Tahun 2017/2018. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada Hubungan antara Kunjungan ke 

Perpustakaan dengan Prestasi Belajar Siswa SDN (Studi Kasus di Gugus 

VII Kecamatan Narmada) Tahun 2017/2018?” 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kunjungan Ke Perpustakaan  

a. Konsep Perpustakaan 

Pengertian perpustakaan menurut Bafadal (2009:4) perpustakaan 

sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna 

menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal 

tingkat sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah, baik 

Sekolah umum maupun sekolah lanjutan.  

Menurut Nurhadi (2008:4), perpustakaan merupakan suatu unit 

kerja yang berupa tempat pengumpulan, penyimpanan, dan memelihara 

koleksi bahan pustaka yang dikelola secara sistematis dengan cara 

tertentu, untuk digunakan secara terus-menerus oleh penggunanya 

sebagai sumber informasi.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan merupakan suatu ruangan atau tempat untuk menyimpan  

bahan-bahan pustaka yang berfungsi sebagai pendukung sumber 

belajar.  

b. Ruang Lingkup Kunjungan Ke Perpustakaan 

Menurut Suhendar (2014:5-6), secara terperinci tujuan 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah dasar yaitu menunjang dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dasar, 

menyediakan sarana untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung 

para siswa, membantu para siswa mendapatkan bahan pustakan yang 

dibutuhkanya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para siswa, 

mempercepat proses penguasaan tehnik membaca, menumbuhkan 

kebiasaan membaca pada siswa, memperkaya pengalaman belajar para 
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siswa, menanamkan kebiasaan belajar mandiri para siswa, memberikan 

pengetahaun mengenai cara-cara memggunakan bahan pustaka, 

membantu perkembangan kecakapan berbahasa para siswa, 

meningkatkan disiplin dan tanggug jawab siswa, membantu para siswa 

dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, membantu para siswa 

dan guru dalam mengikuti perkembangan suatu peristiwa dan kabar-

kabar terbaru, dan membantu para siswa dan guru dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan membantu para 

guru mendapatkan bahan-bahan penunjang pengajaran. 

c. Kunjungan Ke Perpustakaan 

Menurut Hartono (2015) kunjungan ke perpustakaan sekolah 

yang efektif dan efisien terhadap koleksi perpustakaan sekolah bagi 

siswa dapat dirinci sebagai berikut: (a) Peminjaman buku: koleksi yang 

dimiliki perpustakaan yaitu terdiri dari buku pelajaran, buku informasi, 

dan bukan buku (noon book material). Koleksi-koleksi tersebut 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemakainya, baik untuk dibaca di 

ruang perpustakaan maupun untuk dipinjam; (b) Aktivitas membaca 

buku: membaca adalah jendela dunia yaitu tempat untuk melihat, 

mengetahui, memahami, dan meramalkan masa lalu, masa kini, 

maupurn masa depan dunia; (c) Mencatat isi buku untuk memperoleh 

informasi: siswa dapat mencari bahan-bahan dan keterangan di 

perpustakaan sekolah dengan cara mencatat hal-hal yang ddirasa 

penting untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah; (d) Frekuensi 

kunjungan: frekuensi kunjungan merupakan kegiatan yang berupa 

aktivitas mengunjungi perpustakaan baik untuk membaca maupun 

meminjam buku. Frekuensi kunjungan pemakai perpustakaan dapat 

dilihat dari jumlah kunjungan; (e) Waktu kunjungan: kunjungan ke 

perpustakaan sekolah juga dapat dilihat dari waktu kunjungan. Waktu 

kunjungan ke perpustakaan sekolah bukan saat jam pelajaran 

berlangsung tetapi dengan cara memanfaatkan waktu luang untuk 

mengunjungi dan belajar di perpustakaan. 
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat di atas yaitu 

kunjungan ke perpustakaan adalah pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar yang meliputi (1) peminjaman buku, (2) membaca buku, 

(c) mencatat isi buku, (d) frekuensi kunjungan, dan (5) waktu 

kunjungan. 
 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian  

Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dapat dilihat melalui 

prestasi belajarnya. Menurut Djamarah (2012:23), “prestasi belajar 

adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam 

belajar”.  

Menurut Syaodih (2003), menyatakan “prestasi belajar adalah 

merupakan realisasi atau pemekaran kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki oleh siswa yang dapat dilihat dari bentuk 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan berfikir akan mata pelajaran yang 

ditempuh”.  

Berdasarkan pendapat beberapa pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah prestasi yang telah dicapai 

seseorang dalam belajar yang dinyatakan dalam nilai raport atau indeks 

prestasi yang diperoleh berdasarkan prestasi pengukuran proses belajar. 

b. Ruang Lingkup Prestasi Belajar 

Menurut Muhibbin (2011),  ruang lingkup prestasi belajar antara 

lain  (a) penerimaan yaitu bagaimana siswa-siswa itu bisa menerima 

atau menyerap materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru; 

(b) pengaktifan, dalam proses belajar mengajar biasanya kemampuan 

dari masing-masing siswa itu berbeda-beda, sehingga tidak semuanya 

siswa tersebut bisa aktif dalam proses mengajar, dalam proses 

pengaktifan itu sudah bisa terlihat apakah siswa itu bisa berprestasi atau 

tidak; (c) pra pengolahan, disini sebelum guru itu memberikan materi, 

mereka sudah bisa memikirkan apakah materi tersebut diterima atau 

diolah pemikiran peserta didik atau tidak; (d) pengolahan, dalam proses 
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ini sudah terlihat siswa itu bisa atau tidak dalam menerima atau 

mengolah materi-materi yang disampaikan. Hal ini bisa dibuktikan 

dengan cara evaluasi yang akhirnya nanti akan terlihat pada prestasi 

peserta didik; dan (d) penyimpulan, proses penyimpulan inilah kita bisa 

mengatakan mana siswa yang berprestasi dan mana yang tidak 

berprestasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ruang lingkup prestasi 

belajar meliputi penerimaan, pengaktifan, pra pengolahan dan 

pengolahan. 

c. Ciri-ciri Prestasi Belajar 

Menurut Bloom (Yulaelawati, 2004), menggolongkan enam ciri-

ciri prestasi belajar pada ranah kognitif, sebagai berikut:  

1) Pengetahuan / recall (C1) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai ingatan terhadap hal-hal 

yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan disebut juga hafalan 

yang meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, 

prinsip, prosedur atau istilah yang telah dipelajari tanpa harus 

memahami atau dapat menggunakan (Utami, 2011).   

2) Pemahaman/comprehension (C2)  

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

memahami materi atau bahan (Yulaelawati, 2004: 72).   

3) Penerapan/application (C3)  

Kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi 

yang baru contohnya adalah menggunakan pedoman/aturan dalam 

menghitung gaji pegawai (Utari, 2011).   

4) Analisis/Analysis (C4)  

Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan materi kedalam 

bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih terstruktur dan 

mudah dimengerti (Yulaelawati, 2004:72).  

5) Sintesis/Syntesis (C5) 

Kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian menjadi suatu 

bentuk yang utuh dan menyeluruh (Yulaelawati, 2004:73). 
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6) Evaluasi/ evaluation (C6) 

Evaluasi adalah kemampuan tertinggi yang merupakan pemberian 

penilaian atau keputusan terhadap suatu situasi, nilai-nilai, atau ide-

ide. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah prestasi yang diperoleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar. Pada penelitian ini, prestasi belajar yang 

dimaksud yakni perolehan nilai akhir siswa selama satu semester 

tepatnya semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019.  

 

B. Kerangka Berfikir 

Dengan adanya perpustakaan siswa lebih memanfaatkan waktu 

kosongnya untuk membaca buku pelajaran dan buku bacaan lainnya 

sehingga dapat membantu orientasi siswa dalam memahami pelajaran dan 

menciptakan hubungan interpesonal dalam proses pembelajaran. 

Perpustakaan sangat bermanfaat bagi siswa sebagai sumber belajar atau 

pendukung sumber belajar. Dengan meningkatkan frekuensi kunjungan ke 

perpustakaan siswa dapat menambah pengetahuan sehingga meningkatkan 

prestasi belajarnya sehingga siswa dapat berprestasi dalam berbagai bidang.  

Jadi, dapat dikatakan siswa yang rajin berkunjung ke perpustakaan akan  

mampu meningkatkan prestasi belajarnya. 

C. Hipotesis Tindakan 

Ada hubungan fantara kunjungan ke perpustakaan dengan prestasi belajar 

siswa Di Gugus  VII Kecamatan Narmada Tahun pelajaran 2017/2018. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Peneitian 

Rancangan pada dasarnya merupakan penggambaran mengenai 

keseluruhan aktivitas peneliti selama kerja penelitian mulai dari persiapan 

sampai dengan pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam 

memecahkan masalah daam peneitian ini adalah metode pendekatan 

deskriftif korelatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat 
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hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana untuk mengetahui sejauh  

mana variasi dalam suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. 

 

B. Setting dan Waktu Penelitian 

Lokasi tempat dilakukannya penelitian ini adalah di 3 (Tiga) SDN 

gugus VII Kecamatan  Narmada yaitu SDN 1 Sesaot, SDN 2 Sesaot, SDN 

1 Buwun Sejati. Penelitian ini dilaksanakan waktu dan tempat 

berlangsungnya penelitian ini yaitu selama 1 minggu. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian siswa di SDN 

Gugus VII Kecamatan  Narmada Tahun 2017/2018 sebanyak 3 SD dengan 

jumlah siswa 656 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Proporsional random sampling menggunakan rumus Slavin sehingga 

didapatkan sampel sebanyak 90 siswa dengan rincian masing-masing 

sekolah yaitu pada SDN 01 Sesaot sebanyak 26 orang dengan persebaran 

masing masing di kelas II 5 orang, di kelas III 5 orang, di kelas IV 5 orang 

dan di kelas V 6 orang, dan di kelas VI 5 orang. Sedangkan jumlah sampel 

pada SDN 02 Sesaot sebanyak 40 orang dengan persebaran masing masing 

di kelas II 8 orang, di kelas III 8 orang, di kelas IV 8 orang dan di kelas V 

8 orang, dan di kelas VI 8 orang, SDN 01 Buwun Sejati sebanyak 24 orang   

persebaran masing masing di kelas II 4 orang, di kelas III 5 orang, di kelas 

IV 5 orang dan di kelas V 5 orang, dan di kelas VI Lima orang. Dari ke 

Tiga SDN yang terletak di Gugus VII Kecamatan Narmada diperlukan 

sampel sebanyak 90 orang. 

 

D. Data Peneltian Dan Metode Pengampulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh adalah data tentang 

kunjungan ke perpustakaan, data ini akan diperoleh melalui metode angket 

(kuesioner) dengan teknik pengukuran menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari  4 skala dengan alternatif jawaban yaitu : 1 (tidak pernah), 2 

(kadang-kadang), 3 (sering) dan 4 (selalu). Instrumen ini dibuat dalam 

bentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal.  
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Data berikutnya yang akan diperoleh adalah data tentang prestasi 

belajar  siswa yaitu nilai rata-rata rapor. Data ini diperoleh melalui teknik 

dokumentasi prestasi belajar siswa  yang dilakukan dengan cara check list. 

Peneliti tinggal mencatat Prestasi belajar yang sudah nampak yang diambil 

dari nilai rapor dari  90 siswa sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Definisi Operasional Kunjungan ke perpustakaan 

Kunjungan ke perpustakaan adalah pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar yang meliputi (1) peminjaman buku, (2) 

membaca buku, (3) mencatat isi buku, (4) frekuensi kunjungan, dan (5) 

waktu kunjungan. 

2. Definisi Operasional Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah keberhasilan yang ditunjukkan dalam 

bentuk niai raport 2017/2018. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1.  Lembar Angket 

Instumen penelitian akan digunakan untuk melakukan 

pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, 

maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Instrumen penelitian ini 

menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan 

peneliti yaitu angket kunjungan ke perpustakaan yang diisi oleh siswa 

kelas II-VI Di Gugus VII Kecamatan Narmada yang termasuk anggota 

sampel.  

2.  Lembar Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data awal prestasi 

belajar siswa SDN gugus VII kecamatan narmada, maka peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil rekapitulasi nilai 

rapor siswa yang dilakukan dengan cara check list dimana peneliti 

tinggal mencatat hasil prestasi belajar siswa yang tercantum dalam nilai 

rapor semester ganjil dari 90 siswa tersebut. 
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G. Teknik  Analisis Data 

Dalam penelitian datanya kuantitatif, maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini, data yang akan 

diperoleh adalah data tentang: “Hubungan kunjungan ke perpustakaan 

dengan prestasi belajar  siswa SD Di Gugus VII Kecamatan Narmada 

tahun pelajaran 2017/2018. Maka data yang diperoleh adalah data 

kuantitatif dalam bentuk angka. Oleh karenanya, metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik dengan rumus Korelasi Product 

Moment dengan taraf signifikan 5%. Rumus korelasi Product Moment 

angka kasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2014: 317) 

adalah sebagai berikut 

    
             

                            
 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y 

N = jumlah siswa 

              X = jumlah nilai variabel X 

 Y = jumlah variabel Y 

 XY = jumlah nilai perkalian variabel X dan Y 

  X)
2 

= jumlah nilai variabel X dikuadratkan 

  Y)
2 

=jumlah nilai variabel Y dikuadratkan 

  X
2
  = jumlah kuadrat nilai variabel X 

  Y
2
  = jumlah kuadrat nilai variabel Y 

Nilai rxy akan dikonsultasikan dengan tabel r product moment. 

Jadi kemungkinan yang terjadi : 

 Jika rxy   r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

 Jika rxy   r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Besarnya nilai r              Interpretasi 

0,00 – 0,199      Sangat rendah 

0,20 – 0,399           Rendah 

0,40 – 0,599           Sedang 

0,60– 0,799             Kuat 

0,80 – 1,000        Sangat kuat 

 (Sugiyono, 2016: 257) 

IV. HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data variabel bebas dan 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kunjungan ke perpustakaan 

dan variabel terikat adalah prestasi belajar siswa  SDN Gugus VII Kecamatan 

Narmada. Deskripsi mengenai data yang diperoleh disajikan dalam bentuk 

deskripsi data dari masing-masing variabel baik variabel bebas maupun 

variabel terikat.  

A. Data Kunjungan Ke Perpustakaan 

Tabel 4.1. Persentase Frekuensi Kunjungan ke Perpustakaan 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 83 – 87 10 11,1% 

Tinggi 78 -82 21 23,3% 

Cukup Tinggi 73 – 77 38 42,2% 

Rendah 68 – 72 18 20% 

Sangat Rendah 61 -67 3 3,3% 

Total  90 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kunjungan ke 

perpustakaan pada kategori sangat tinggi sebanyak 10 (11,1%) siswa, 

tinggi sebanyak 21 (23,3%) siswa dan pada kategori cukup tinggi 38 

(42%), rendah 18 (20%), sangat rendah yaitu 3 (3,3%). Kecenderungan 

tersebut disajikan dalam diagram berikut:  

B. Deskripsi Data Prestasi Belajar 

Tabel 4.2. Persentase Frekuensi Prestasi Belajar 

Kategori Skor Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tinggi 90-94 12 13,3 % 

Tinggi 85 – 89 20 22,2% 

Cukup Tinggi 80 – 84 39 43,3% 

Rendah 74-79 17 18,9% 

Sangat Rendah 69 – 73 2 2,2% 

Total  90 100% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui prestasi belajar pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 12 (13,3%) siswa, tinggi sebanyak 20 

(22,2%) siswa, pada kategori cukup tinggi 39 (43,3%), pada kategori 

rendah 17 (18,9%), dan pada kategori sangat rendah 2 (2,2%). 

C. Uji Homogenitas 

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan 

homogenitas kelompok adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat 

semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar 

varian disebut deviasi atau simpangan baku. Varians untuk sampel diberi 

simbol s
2  

dan standar deviasi sampel diberi symbol s. 

Uji F digunakan untuk membuktikan kedua varian sampel homogen atau 

tidak. Rumus yang digunakan adalah : 

  F = 
               

               
 

D. Uji Hipotesis 

Dalam melakukan pengujian untuk mengetahui korelasi, peneliti 

menggunakan analisis korelasi product moment dengan ketentuan jika 

rhitung > rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Namun, jika rhitung < rtabel  

maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

Hasil uji korelasi antara variabel X dan variabel Y yaitu 0,6 dan 

tergolong  sedang. Kemudian uji hipotesis kunjungan ke perpustakaan 

dengan prestasi belajar  siswa. 

Tabel. Hasil uji hipotesis kunjungan ke perpustakaan dan prestasi 

belajar 

Variabel rhitung rtabel Kesimpulan Tingkat 

hubungan 

Kunjungan ke 

Perpustakaan 0,6 0,270 Ha diterima Sedang 

Prestasi Belajar 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil rhitung = 0,581 dan lebih 

besar dari  rtabel = 0,207 dengan N = 90 pada taraf signifikan 5%, sehingga 

dapat disimpulkan hipotesis alternative (Ha) yang berbunyi “Ada 
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hubungan kunjungan  ke perpustakaan dengan  prestasi belajar siswa SDN 

Gugus VII Kecamatan Narmada  tahun  2018 “Diterima”. 

 

V. PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 11- 16 September 

2017 di SDN Gugus VII Kecamatan Narmada. Dimulai pada tanggal 11 

September di SDN 1 Sesaot, dan SDN 2 Sesaot. Kemudian dilanjutkan pada 

tanggal 16 September  di SDN 1 Buwun Sejati.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kunjungan ke 

perpustakaan dengan prestasi belajar siswa SDN gugus VII Kecamatan 

Narmada tahun pelajaran 2017/2018. Untuk mencapai tujuan penelitian 

tersebut, peneliti mengumpulkan data dengan dua metode yaitu angket dan 

dokumentasi. Angket digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran tentang 

kunjungan ke perpustakaan. Sedangkan dokumentasi disini untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa Gugus VII yang diambil dari nilai rapor semester ganjil 

tahun pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan skor angket yang ditampilkan di atas, kunjungan ke 

perpustakaan dalam penelitian ini memiliki rata-rata 75,79. Ada 10 subjek 

penelitian yang menjawab dengan katagori sangat tinggi dan ada 21 subjek 

penelitian yang menjawab dengan katagori tinggi. Sedangkan untuk katagori 

cukup tinggi ada38, rendah ada 18 dan sangat rendah ada 3.  

Dari hasil angket tersebut peneliti membandingkanya dengan pestasi 

belajar siswa, prestasi belajar yang digunakan oleh peneliti adalah nilai rapor 

semester ganjil. Sesuai dengan tabel perhitungan prestasi belajar yang 

ditampilkan di atas. Rata-rata nilai siswa SDN gugus VII Kecamatan 

Narmada. 

Sedangkan untuk nilai prestasi beajar siswa dapat kita lihat pada 

kurve mulai dari yang paling rendah yaitu yang mendapatkan nilai 69-73  

berjumlah  2orang, yang mendapatkan nilai 74-79 berjumlah 2 orang, yang 

mendapatkan nilai 80-84  berjumlah 17 orang, yang mendapatkan nilai 80-84 

berjumlah  39, yang mendapatkan nilai 85-89 berjumlah 20 orang, yang 

mendapatkan nilai 90-94  berjumlah 12 orang,  
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Untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara kunjungan ke 

perpustakaan dengan prestasi belajar siswa, peneliti melakukan perhitungan 

menggunakan rumus korelasi product moment seperti yang telah dijelaskan 

pada bab III. Beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menggunakan 

rumus korelasi product moment yaitu data harus berdistribusi normal dan 

homogen. Sesuai dengan hasil uji normalitas data diperoeh nilai  x
2 

hitung  ˂ x
2 

tabel  (11, 366˂ 12,592)  dan (11,010 ˂ 12,592)  ini berarti bahwa data 

berdistribusi normal. Selanjutnya untuk Hasil uji homogenitas yang diperoleh 

yaitu  Fhitung ˂ Ftabel (1,02 ˂ 3,95) ini berarti bahwa data bersifat homogen.. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, untuk melihat seberapa besar 

hubungan kunjungan ke perpustakaan dengan prestasi belajar siswa, maka 

didapatkan rxy sebesar 0,581 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai rtabel product moment pada taraf signifikansi 5% dengan N=90, batas 

angka penerimaan hipotesisi nihil (Ho) pada tabel nilai r product moment 

adalah 0,270. Kenyataan ini menunjukan bahawa nilai r hasil analisis  data 

berada di atas batas angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung sebesar 

0,581 > rtabel (n=55, ts 5%) berada pada katagori sedang pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi nilai r. Maka Hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan: 

“Ada hubungan positif antara kunjungan ke perpustakaan dengan prestasi 

belajar siswa SDN gugus VII Kecamatan Narmada tahun pelajaran 

2017/2018” diterima. Sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang menyatakan 

“Tidak ada hubungan positif antara kunjungan ke perpustakaan dengan 

prestasi belajar siswa SDN gugus VII Kecamatan Narmada tahun pelajaran 

2017/2018” ditolak. 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: Ada hubungan yang positif antara kunjungan ke 

perpustakaan  dengan prestasi belajar siswa SDN di Gugus VII Kecamatan 

Narmada Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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B. Saran  

1. Bagi siswa  

Sebaiknya siswa meningkatkan kunjungan ke perpustakaan agar 

dapat meningkatkan prestasinya. 

2. Bagi guru 

Para guru di sekolah diharapkan dapat memotivasi dan 

mendorong siswa agar lebih rajin lagi berkunjung ke perpustakaan 

untuk membantu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

3. Bagi peneliti  

Selanjutnya,  peneliti ini hanya meninjau sebagian hubungan saja, 

sehingga bagi peneliti selanjunya yang tertarik mengadakan penelitian 

dengan topik yang sama diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

misalnya dengan menambah variabel-variabel yang lain agar hasil yang 

didapat lebih bervariasi dan beragam serta memperhatikan faktor-faktor 

lain yang turut mempengaruhi prestasi belajar misalnya minat siswa, 

lingkungan siswa dan pola asuh. 
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