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ABSTRAK 

 

Winda Tri Astuti, NIM 3123121064, Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Terhadap Minat Baca Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X di SMA 

Sinar Harapan Beringin T.A 2016/2017, SKRIPSI JURUSAN PENDIDIKAN 

SEJARAH, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan perpustakan terhadap 

minat baca siswa Siswa pada mata pelajaran Sejarah Kelas X dI SMA Sinar 

Harapan Beringin T.A 2016/2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskritif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi dan membuat deskripsi 

tentang suatu fenomena, yaitu keadaan fenomena menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh dalam 

penelitin digunakan teknik deskriptif. Peneliti akan mendeskriptifkan secara 

menyeluruh dengan menganalisi fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, 

baik yang diperoleh dari data observasi dan angket. Beberapa deskripsi ini 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 

penyimpulan yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 

minat baca siswa Kelas X di SMA Sinar Harapan Beringin. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obeservasi dan angket. Penelitian 

ini dilakukan di  SMA Sinar Harapan Beringin T.A 2016/2017. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sejarah Kelas X dI SMA Sinar 

Harapan Beringin sebanyak 47 orang dan sampel dalam penelitian ini tidak 

dilakukan penarikan sampel atau dengan kata lain populasi dijadikan unit sampel 

yaitu 47 orang, karena apabila subjek seseorang kurang dari 100 orang, sampel 

lebih baik diambil semua, selanjutnya jika subjeknya lebih besar dari 100 0rang, 

maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Data yang 

telah dikumpulkan dianalisis melalui teknik perhitungan tabel frekwensi. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan sangat memiliki manfaat 

terhadap minat baca siswa kelas x hal tersebut sesuai dengan jumlah tabel 

frekwensi  yang mendukung hipotesis sebanyak 85%. meskipun demikian masih 

banyak yang perlu diperbaiki dalam mendukung minat baca siswa diperpustakaan 

yaitu dengan memperbaharui koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan 

sehingga dapat meningkatkan minat baca siswa kelas x di perpustakaan sekolah. 
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