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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Salah satu alat untuk meningkatkan atau memajukan taraf hidup suatu 

bangsa yaitu dengan pendidikan. Dengan demikian penerapan pendidikan 

haruslah dimulai sejak kecil sehingga dapat membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas. Seperti yang tercantum dalam UU No. 20 pasal 1 tahun 2003 

yang berbunyi: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan   spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa   dan negara”.  

 

Perguruan tinggi merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat 

mendukung proses pembelajaran yang lebih tinggi. Perguruan Tinggi adalah 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (UU No 12 Tahun 

2012 Pasal 1). Lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi diharapkan 

dapat merealisasikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya sehingga dihasilkan 

lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk 

memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa (UU No 12 

Tahun 2012 Pasal 5). 
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Dalam perguruan tinggi termasuk di Universitas Negeri Medan, terdapat 

aneka ragam fakultas dan program studi, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi 

yang memnyediakan program studi Pendidikan Bisnis. Ketersediaan program 

studi tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan 

dan pengetahuan mahasiswa sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki 

masing-masing individu, sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

Menurut Rusmiati (2017 : 24), “Prestasi belajar merupakan tingkat 

kemanusiaan siswa dalam menerima, menolak serta menilai informasi- 

informasi dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai 

dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah 

mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat diketahui 

setelah diadakan evaluasi”. 

 

Namun prestasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana capaian pembelajaran lulusan pada matakuliah yang meliputi tingkat 

keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi, tingkat penguasaan materi, 

kemampuan menerapkan materi, dan perubahan emosional. Prestasi belajar ini 

kemudian akan diukur dengan angket/kuisioner didukung dengan faktor-faktor 

serta indikator pendukungnya.  

 Menurut Istarani (2015 : 40) “Untuk meningkatkan prestasi belajar, perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun 

eksternal”. Faktor-faktor yang dimaksud adalah Faktor Internal meliputi 

Intelegensi, Minat, Sikap, Waktu. Sedangkan Faktor Eksternal meliputi Guru, 

Keluarga, Kepemimpian Kepala Sekolah, Ruang Kelas, dan Fasisilitas 

Pembelajaran. 
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 Untuk memperoleh prestasi belajar, tentu mahasiswa harus terlebih dahulu 

mengikuti evaluasi dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh 

dosen. Semakin banyak tugas yang diberikan maka semakin banyak pula refrensi 

buku, jurnal,maupun artikel yang dibutuhkan. Untuk itu mahasiswa seharusnya 

memanfaatkan perpustakaan, baik perpustakaan konvensional maupun 

perpustakaan digital (digital library) untuk mencari referensi yang diperlukan. 

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka (UU No 43 Tahun 2007 Pasal 1). 

 Perpustakaan diharapkan tidak hanya menyediakan buku bacaan saja 

namun juga perlu menyediakan sumber informasi lainnya, seperti bahan audio- 

visual, multimedia, serta akses informasi ke internet. Perkembangan Teknologi 

Informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern karena 

banyak sekali membantu mengefisiensi waktu sehingga diperlukan juga 

peprustakaan berbasis teknologi informasi atau perpustakaan digital. Perpustakaan 

digital adalah perpustakaan yang memiliki sebagian besar atau sebagian 

koleksinya dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online melalui jaringan / 

Networks (Hartono , 2017 : 78). 

 Sebelum menyusun dan menyebarkan angket, peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara secara online kepada mahasiswa Pendidikan Bisnis 

stambuk 2018 UNIMED tentang mata kuliah apa saja yang memiliki pembahasan 

materi yang luas, serta tugas-tugas terbanyak dan mengharuskan memiliki banyak 
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refrensi. Kemudian dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa 

mata kuliah yang mengharuskan untuk memperbanyak refrensi adalah mata kuliah 

Manajemen Pemasaran. Hal ini karena cakupan materi yang luas, serta tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen juga banyak. Selain itu mereka juga menyatakan 

bahwa untuk mencari buku yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen 

pemasaran, refrensi buku yang tersedia di perpustakaan Fakultas Ekonomi 

UNIMED masih kurang memadai.  

 Selain perpustakaan yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Medan juga memiliki perpustakaan digital yaitu Digital Library UNIMED. 

Pada dasarnya perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan konvensional, 

perbedaanya adalah perpustakaan konvensional menggunakan koleksi berbasis 

tercetak sedangkan perpustakaan digital memakai prosedur kerja berbasis 

komputer dan sumber daya digital (Hartono, 2017 : 77).  

 Untuk melihat respon mahasiswa Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 

UNIMED stambuk 2018 terkait pemanfaatan digital library UNIMED, peneliti 

melakukan observasi awal melalui wawancara dengan memberikan lima 

pertanyaan mengenai ketertarikan mereka terhadap Digital Library UNIMED 

melalui angket kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 

UNIMED yang berjumlah 53 orang. 
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Gambar 1. 1 

Grafik Respon Pemanfaatan Digital Library 

 
Sumber : Data Olahan Angket Pemanfaatan Digital Library UNIMED 

 

Keterangan Pernyataan: 

1. Saya setiap hari mengunjungi digital library UNIMED. 

2. Saat sedang mengerjakan tugas Manajemen Pemasaran, saya akan 

mencari buku di digital library UNIMED. 

3. Digital library UNIMED menyediakan fasilititas wifi gratis sehingga 

membantu mencari e-journal tentang Manajemen Pemasaran yang telah 

disediakan di website Digital library UNIMED dengan cepat. 

4. Ketika sedang membuat video pembelajaran Manajemen Pemasaran saya 

menggunakan area sekitar Digital Library UNIMED menjadi background 

video saya. 

5. Saat sedang ada waktu luang, saya akan pergi ke digital library 

UNIMED untuk membaca buku Manajemen Pemasaran agar menambah 

wawasan dan pengetahuan. 

 

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa mahasiswa Pendidikan Bisnis 

stambuk 2018 UNIMED yang yang memanfaatkan keberadaan digital library 

UNIMED tergolong rendah, karena dari 53 orang mahasiswa hanya 7 mahasiswa 

yang menyatakan bahwa mereka setiap hari mengunjungi digital library 

UNIMED, sedangkan 46 mahasiswa menyatakan tidak. Terdapat 18 mahasiswa 

yang menyatakan bahwa saat sedang mengerjakan tugas manajemen pemasaran, 
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akan mencari buku di digital library UNIMED, sedangkan 35 mahasiswa 

menyatakan tidak. Terdapat 21 mahasiswa yang menyatakan bahwa Digital 

library UNIMED menyediakan fasilititas wifi gratis sehingga membantu mencari 

e-journal tentang Manajemen Pemasaran yang telah disediakan di website Digital 

library UNIMED dengan cepat, sedangkan 32 mahasiswa menyatakan tidak. 

Kemudian terdapat 29 mahasiswa yang menyatakan bahwa Ketika sedang 

membuat video pembelajaran Manajemen Pemasaran akan  menggunakan area 

sekitar Digital Library UNIMED menjadi background video pembelajaran, 

sedangkan 24 mahasiswa tidak. Serta terdapat 37 mahasiswa yang menyatakan 

bahwa saat sedang ada waktu luang akan pergi ke digital library UNIMED untuk 

membaca buku agar menambah wawasan dan pengetahuan manajemen pemasaran 

sedangkan 16 mahasiswa menyatakan tidak. 

 Selain pemanfaatan perpustakaan, ada hal dalam diri mahasiswa yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu minat belajar. Menurut Rohim (2011 : 1) 

Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar seorang siswa. 

Siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi maka akan menunjukkan 

prestasi belajar yang baik. Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa maka 

akan menibulkan keingintahuan dan kesenangan dalam diri siswa untuk terus 

belajar.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara 

kembali melalui angket yang berisi sepuluh kuisioner seputar seberapa besar 

minat belajar kepada 53 orang mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 

UNIMED. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Gambar 1. 2 

Grafik Minat Belajar Mahasiswa Pendidikan Bisnis Stambuk 2018 

 
Sumber : Data Olahan Angket Minat Belajar 

Keterangan Pernyataan : 

1. Saya sangat senang mengikuti semua mata kuliah. 

2. Saya akan selalu membaca kembali pelajaran manajemen pemasaran 

yang sudah dilalui pada malam hari. 

3. Saya tidak akan bosan jika dosen lama dalam menjelaskan materi 

manajemen pemasaran. 

4. Saya selalu bertanya langsung pada dosen jika ada materi manajemen 

pemasaran yang belum jelas. 

5. Saya selalu aktif dalam  kegiatan diskusi belajar manajemen pemasaran 

yang berlangsung di kelas. 

 

 

Berdasarkan hasil observasi awal, untuk mengetahui seberapa besar minat 

belajar mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 Universitas Negeri Medan 

dilihat dari pernyataan 7 (13%) mahasiswa yang merasa sangat senang mengikuti 

mata kuliah manajemen pemasaran, sebanyak 18 (34%)  mahasiswa yang akan 

selalu membaca kembali pelajaran manajemen pemasaran yang sudah dilalui pada 

malam hari, sebanyak 21 (40%) mahasiswa yang tidak akan bosan jika dosen 

lama dalam menjelaskan materi pelajaran manajemen pemasaran, terdapat 29 

(55%) mahasiswa yang selalu bertanya langsung pada dosen jika ada materi 
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manajemen pemasaran yang belum jelas, dan 37 (70%) mahasiswa yang selalu 

aktif dalam  kegiatan diskusi belajar manajemen pemasaran yang berlangsung di 

kelas. Maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar mata kuliah manajemen 

pemasaran  mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 Universitas Negeri 

Medan tergolong rendah, karena dari lima pernyataan tersebut terdapat tiga 

pernyataan yang menunjukkan minat belajar manajemen pemasaran dibawah 50% 

dari total 100% mahasiswa. 

Menurut Pristiwantoro (2016 : 1) Pemanfaatan perpustakaan bukan hanya 

untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi dengan adanya 

perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa akan mengalami peningkatan. Adanya 

pengetahuan yang luas berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh 

guru,maka akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 Manajemen pemasaran merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi program studi Pendidikan Bisnis. Mata kuliah 

ini biasanya akan diterima pada semester III dengan jumlah 3 SKS. Untuk melihat 

bagaimana prestasi belajar mata kuliah Manajemen Pemasaran mahasiswa 

pendidikan bisnis stambuk 2018 UNIMED, peneliti menyebarkan angket secara 

online kepada seluruh mahasiswa pendidikan bisnis stambuk 2018 UNIMED yang 

mengikuti matakuliah  tersebut, dan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 1. 3 

Grafik Prestasi Belajar Mata Kuliah Manajemen Pemasaran mahasiswa 

Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED 

 
Sumber : Data Olahan Angket Prestasi Belajar Mata Kuliah Manajemen 

Pemasaran 

Keterangan Pernyataan : 

1. Saya hanya akan mencari buku di digital library UNIMED untuk 

membantu saya memahami tentang teori dan konsep manajemen 

pemasaran 

2. Melalui buku yang saya pinjam dari digital library UNIMED, saya 

kemudian mengetahui bagaimana cara untuk membangun kepuasan 

pelanggan 

3. Tanpa adanya tugas dari kampus, saya sangat berminat melakukan riset 

terhadap UMKM yang ada di Kota Medan 

4. Ketika telah menemukan kendala tentang permodalan yang dihadapi 

UMKM yang diteliti, saya akan  langsung mengunjungi website digital 

library UNIMED untuk mencari referensi penelitian terdahulu bagaimana 

cara mengatasinya 

5. Saya akan membentuk kelompok belajar untuk melakukan praktek 

bagaimana cara berkomunikasi agar membuat pelanggan menjadi 

loyal(customer royal) 

6. Saya akan terus belajar dan menemukan konsep yang tepat untuk 

mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh UMKM yang diteliti 

7. Saat diberi tugas untuk melakukan  riset ke lapangan, saya sangat ingin 

menjadi ketua kelompok dan belajar menyusun laporan yang baik tentang 

hasil riset 

8. Dengan melihat dan mempelajari beberapa koleksi karya tulis atau jurnal 

di digital library UNIMED, saya mampu untuk membuat artikel ilmiah 

dan diterbitkan dijurnal lokal maupun nasional. 
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Dari gambar 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa mahasiswa yang hanya 

akan mencari buku di digital library UNIMED untuk membantu memahami 

tentang teori dan konsep manajemen pemasaran sebanyak 16 orang, dan 37 orang 

mengatakan tidak. Sebanyak 28 mahasiswa menyatakan bahwa melalui buku yang 

dipinjam dari digital library UNIMED dapat mengetahui bagaimana cara untuk 

membangun kepuasan pelanggan, dan 25 menyatakan tidak. Lalu ada 12 

mahasiswa yang menyatakan walaupun tanpa adanya tugas dari kampus sangat 

berminat melakukan riset terhadap UMKM yang ada di Kota Medan, dan 41 

menyatakan tidak. Kemudian terdapat 11 mahasiswa yang menyatakan bahwa 

ketika telah menemukan kendala tentang permodalan yang dihadapi UMKM yang 

diteliti akan  langsung mengunjungi website digital library UNIMED untuk 

mencari referensi penelitian terdahulu bagaimana cara mengatasinya, dan 42 

mahasiswa menyatakan tidak. Diketahui juga sebanyak 18 mahasiswa yang akan 

membentuk kelompok belajar untuk melakukan praktek bagaimana cara 

berkomunikasi agar membuat pelanggan menjadi loyal(customer royal), dan 35 

mahasiswa menyatakan tidak. Dan sebanyak 19 mahasiswa menyatakan akan 

terus belajar dan menemukan konsep yang tepat untuk mengatasi masalah 

permodalan yang dihadapi oleh UMKM yang diteliti, sementara 34 menyatakan 

tidak. Selain itu 11 mahasiswa yang saat diberi tugas untuk melakukan  riset ke 

lapangan sangat ingin menjadi ketua kelompok dan belajar menyusun laporan 

yang baik tentang hasil riset, dan 42 mahasiswa menyatakan tidak. Serta 7 

mahasiswa yang dengan melihat dan mempelajari beberapa koleksi karya tulis 

atau jurnal di digital library UNIMED yang mampu untuk membuat artikel ilmiah 
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dan diterbitkan dijurnal lokal maupun nasional.  

 Berdasarkan hasil observasi tersebut, dilihat bahwa mahasiswa yang 

memanfaatkan digital library UNIMED dalam hal meningkatkan prestasi belajar 

mereka pada mata kuliah manajemen pemasaran tergolong sangat rendah, begitu 

juga dengan minat belajar mahasiswa yang tergolong rendah terhadap matakuliah 

ini. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan digital library UNIMED dan minat 

belajar mahasiswa yang juga masih rendah. Untuk itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Digital library UNIMED dan 

Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Manajemen 

Pemasaran  Mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED”. 

 

1.2 Identitas Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED  yang 

memanfaatakan digital library UNIMED masih rendah. 

2. Minat belajar mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED 

masih tergolong rendah. 

3. Mahasiswa belum mamaksimalkan pemanfaatan digital library 

UNIMED dalam meningkatkan prestasi belajar mata kuliah manajemen 

pemasaran. 

4. Minat belajar mahasiswa terhadap matakuliah manajemen pemasaran 

masih rendah. 
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5. Pemanfaatan digital library UNIMED dan minat belajar mempengaruhi 

prestasi belajar mata kuliah manajemen pemasaran. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan 

latar belakang dan identifikasi masalah diatas adalah : 

1. Pemanfaatan digital library UNIMED, meliputi pemanfaatan gedung, 

ruang yang disediakan untuk lokasi belajar, website untuk kunjungan 

online, serta koleksi buku majalah, serta bahan kepustakaan lainnya 

untuk dipelajari dan dibaca, dan fasilitas pendukung lainnya (ac, wifi, 

ruang diskusi, dll). 

2. Minat belajar yang diteliti adalah bagaimana minat belajar mahasiswa 

selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. 

3. Prestasi belajar yang diteliti adalah capaian pembelajaran lulusan pada 

mata kuliah Manajemen Pemasaran yang meliputi tingkat keberhasilan 

mahasiswa dalam memahami materi, tingkat penguasaan materi, 

kemampuan menerapkan materi, dan perubahan emosional. 

4. Prestasi belajar mata kuliah manajemen pemasaran yang dimaksud akan 

dilihat dari keterlibatan pemanfaatan digital library UNIMED dan minat 

belajar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan digital library UNIMED terhadap 

prestasi belajar mata kuliah manajemen pemasaran mahasiswa 
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pendidikan bisnis stambuk 2018 UNIMED? 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah 

manajemen pemasaran mahasiswa pendidikan bisnis stambuk 2018 

UNIMED? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan digital library UNIMED dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah manajemen pemasaran 

mahasiswa pendidikan bisnis stambuk 2018 UNIMED? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan digital library UNIMED 

terhadap Prestasi Belajar mata kuliah manajemen pemasaran Mahasiswa 

Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar 

mata kuliah manajemen pemasaran Mahasiswa Pendidikan Bisnis 

stambuk 2018 UNIMED. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan digital library UNIMED dan 

Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar mata kuliah manajemen 

pemasaran Mahasiswa Pendidikan Bisnis stambuk 2018 UNIMED.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan akan dilaksanakannya penelitian ini akan 

memberikan manfaat, yaitu : 

1. Bagi Peneliti 

 

 Penelitian ini hendaklah dapat dijadikan sarana untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan study di 

Universitas Negeri Medan, dan bergun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar sarjana. 

2. Bagi Universitas 

 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 

referensi dan bahan kajian untuk peneliti selanjutnya tentang pengaruh 

pemanfaatan digital library dan minat belajar terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. 

3. Bagi Mahasiswa  

Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan minat belajar mereka, serta 

agar memanfaatkan fasilitas belajar (digital library UNIMED) dengan 

baik dan semaksimal mungkin. 


