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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

BAB sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan perpustakaan sekolah diSMPN Satu Atap Mandonga

Kendari ditinjau pada indikator-indikator berikut: minat belajar, tenaga

pengelola, koleksi perpustakaan, motivasi guru, serta gedung dan fasilitas

perpustakaan masuk dalam kategori ‘’sangat baik’’. Hal tersebut dapat

dilihat pada jawaban angket dari 30 responden diperoleh dengan kategori

sangat baik sebanyak 27 siswa atau 90%, dan kategori baik sebanyak 3

orang siswa atau 10%

2. Prestasi belajar siswa di SMPN Satu Atap Mandonga Kendari semester

genap 2014/2015 berada dalam kategori ‘’tinggi’’. Hal tersebut dapat

dilihat pada hasil nilai dari 30 siswa berdasarkan nilai raport yang

memiliki nilai maks 83, nilai min 60, dengan rata-rata 74,9.

3. Terdapat hubungan yang positif antara pemanfaatan perpustakaan

sekolah dengan prestasi belajar siswa di SMPN Satu Atap Mandonga

Kendari dengan koefisien korelasi product moment diperoleh nilai

sebesar 0,504, pada taraf = 5% dimana dk= n-2 = 30-2 = 28, maka

diperoleh rtabel 0,374. Dengan demikian rhitung = 0,504 ≥ rtabel 0,374. Maka

H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat hubungan yang positif

antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar siswa
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di SMPN Satu Atap Mandonga Kendari. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa semakin baik pemnfaatan perpustakaan sekolah maka semakin

tinggi pula prestasi belajar siswa. Berdasarkan perhitungan determinan

(KD) maka diketahui bahwa besarnya hubungan pemanfaatan

perpustakaan terhadap hasil belajar siswa di SMP Negri Satu Atap

Mandonga Kendari adalah sebesar 25,40 % dan 74,60%  selebihnya

disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Kemudian

untuk taraf 0,05 uji hipotesis maka diperoleh 3,089 > ttabel2,048.

hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Hi diterima, jadi terdapat hubungan

yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi

belajar siswa di SMPN Satu Atap Mandonga Kendari.

2. Saran-Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Siswa diharapkan selalu meningkatkan prestasi belajarnnya dengan

berusaha semaksimal mungkin dalam belajar

2. Diharapkan kepada para guru untuk selalu memberikan pelayanan yang

baik dengan melaksanakan tugas mengajar penuh disiplin sebagai bagian

dari tanggung jawab guru yang profesional.

3. Diharapkan kepada sekolah agar selalu memberikan bimbingan dan

motivasi kepada guru dan siswanya dalam proses pendidikan

4. Diharapkan kepada orang tua agar selalu mencurahkan perhatian dan

bimbingan kepada anaknya.



72

LAMPIRAN-LAMPIRAN


