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Masalah penelitian adalah rendahnya prestasi sains siswa dan siswa kurang 
memiliki kebiasaan maupun motivasi untuk membaca atau meminjam buku di 
perpustakaan. Guru kurang mendorong, memotivasi maupun membiasakan siswa 
untuk membaca buku di perpustakaan sebagai sumber belajar. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan 
perpustakaan terhadap prestasi belajar sains siswa kelas V SD Negeri 020268 
Binjai Timur pada semester genap T.P. 2011/2012.  

Pemanfaatan perpustakaan adalah pemanfaatan koleksi bahan pustaka baik 
berupa buku maupun non buku secara efektif dan efisien. Indikator pemanfaatan 
perpustakaan dalam penelitian meliputi: 1) frekuensi kunjungan siswa ke 
perpustakaan, 2) kondisi sumber belajar di perpustakaan, 3) aktivitas siswa di 
perpustakaan, dan 4) penggunaan sumber belajar sains di perpustakaan. Prestasi 
belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah belajar sains dalam kurun waktu 
tertentu (dalam hal ini satu semester) yang dapat dilihat dari nilai raport siswa. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
020268 Binjai Timur T.P. 2011/2012 yang berjumlah 30 orang. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 30 siswa atau total unit populasi. Instrumen yang 
digunakan adalah angket pemanfaatan perpustakaan sebanyak 23 butir pertanyaan 
yang telah dinyatakan valid dan reliabel serta studi dokumentasi (nilai raport). 
Teknik analisis data menggunakan uji kolerasi Product Momen dan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan oleh 
siswa kelas V SD Negeri 020268 Binjai Timur T.P 2011/2012 tergolong baik 
dengan rata-rata skor sebesar 49,5 serta prestasi belajar sains siswa tergolong 
cukup dengan rata-rata nilai 72,5. Hasil pengujian hipotesis diperoleh rxy > rtabel 
yaitu 0,485 > 0,361 dan thitung > ttabel  yaitu 2,244 > 1,70. Hasil perhitungan 
koefisien determinasi diperoleh I = 23,52%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi belajar 
sains siswa kelas V SD Negeri 020268 Binjai Timur pada semester genap T.P. 
2011/2012. Pemanfaatan perpustakaan oleh siswa memberikan kontribusi atau 
pengaruh positif sebesar 23,52% terhadap prestasi belajar sains siswa dengan 
persamaan regresi sederhana Ŷ = 52,981 + 0,3943X. Hal ini memberi makna 
bahwa semakin baik siswa dalam memanfaatkan perpustakaan maka semakin 
tinggi atau baik pula prestasi belajar sains yang dicapai siswa.  

  

 

 i


