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INTISARI 

PENGARUH KETERSEDIAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN TERHADAP   
MINAT BACA SISWA 

DI SD NEGERI BHAYANGKARA YOGYAKARTA 
 

 
LENY ASTUTI/08141070 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ketersediaan koleksi 
perpustakaan terhadap minat baca siswa di SD Negeri Bhayangkara  Yogyakarta. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif dengan pendekatan analisis deskriptif 
kuantitatif. Alat pegukuran variable adalah mean. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi dengan jumlah responden 133 siswa kelas 4,5 dan 6 SD Negeri Bhayangkara 
Yogyakarta tahun 2010/2011. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis instrument yang digunakan 
dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linieritas. Hasil uji analisis kuantitatif dari 
20 item butir angket tentang  ketersediaan koleksi dan minat baca dinyatakan valid. 
Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan koleksi perpustakaan terhadap minat baca 
siswa digunakan teknik analisis korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan 
1) ada hubungan antara ketersediaan koleksi dan minat baca siswa sebesar 0,816 angka 
indeks terletak antara 0,80–0,1000 yang tergolong sangat kuat sekali mengakibatkan 
setiap ada kenaikan skor pada variable x akan diikuti kenaikan skor pada variable Y. 
Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikant antara ketersediaan koleksi 
perpustakaan terhadap minat baca siswa. 2) Ketersediaan koleksi perpustakaan SD 
Negeri Bhayangkara tergolong sangat baik dengan perolehan nilai Grand Mean sebesar 
3,46. 3) Minat baca siswa SD Negeri Bhayagkara tergolong sangat kuat dengan 
perolehan nilai Grand Mean sebesar 3,37. Hasil penelitian ini menjelaskan apabila ada 
penambahan koleksi maka minat baca siswa akan meningkat.  

 

Kata kunci : ketersediaan  koleksi dan minat baca  

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

THE INFLUENCE OF THE AVAILABILITY OF THE LIBRARY 
COLLECTION TOWARD THE STUDENT’S READING INTEREST  

IN BHAYANGKARA ELEMENTARY SCHOOL  
 

LENY ASTUTI/08141070 

 

  The purpose of this research was to find out the influence of availability of the 
library collection toward the student’s reading interest in Bhayangkara elementary 
shool. This research was included as the associative research with the descriptive 
analysis quantitative. The research instrument was mean. The population of this 
research was the students of fourth, fifth, and sixth grade students of Bhayangkara 
elementary school in the academic year of 2010/2011. The number of the population 
was 133 students. The instrument of analysis method was validity test, reliability, 
normality and linearity. The result of the quantitative analysis of 20 items of 
questionnaire of collection availability was valid. To find out the influence of the library 
collection toward the student’s reading intereset, the analysis technique of product 
moment correlation was used. The result showed 0,816. This number was between 0,80-
0,1000 that included as the very strong number. When there is an increase number of  X 
variable it would be followed by the increasing number of  Y variable. It means that, 
there is positive significant influence between the library collection availability toward 
the student’s reading interest. 2) The library collection availability in Bhayangkara 
elementary school was included as the very well with the score of Grand Mean was 
3,46. 3) The student’s reading interest in Bhayangkara elementary shool was included 
as very strong with gained score of Grand Mean was 3,37. The result of this research 
explained that if there was the addition of the collection, the student’s reading interest 
would be increased.  

 

Key word: collection availability and reading interest.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

 Perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang didalamnya 

terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan (pelayanan) 

segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai 

media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, komputer 

dan lain-lain. Semua koleksi sumber informasi tersebut berdasarkan system tertentu 

dan dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan mencari 

informasi bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya. (Yusuf, 2005:1).   

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penyampaian informasi menyimpan 

berbagai disiplin ilmu pendidikan. Di suatu negara, adanya pendidikan, negara 

mampu maju dan berkembang. Oleh karena itu sebagian kalangan bahkan 

menyebutkan bahwa  pendidikan merupakan asset bagi masa depan suatu bangsa. 

Maka pemerintah Indonesia selalu menekankan akan pentingnya kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan tersebut dipengaruhi oleh adanya suatu 

perpustakaan.  

Berdasarkan jenisnya perpustakaan terdiri dari beberapa macam salah satu 

diantaranya perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

dikelola oleh serta terdapat di sekolah dengan tujuan membantu sekolah mencapai 

tujuannya. Perpustakaan sekolah juga bisa diartikan sebagai perpustakaan yang 

memberikan pelayanan kepada pembaca di sekolah meliputi murid, guru, kepala 

sekolah, dan staf administrasi, yang lebih menekankan kepada tersedianya bahan 
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pengajaran, agar guru lebih siap dalam memberikan pengajaran. Demikian pula 

tidak menutup kemungkinan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua murid. 

(Sulistyo-Basuki, 1999:159). Perpustakaan sekolah didirikan oleh pemerintah dan 

lembaga swasta sebagai  tempat atau sarana untuk membantu menggairahkan 

semangat belajar, menumbuhkan minat baca dan mendorong membiasakan siswa 

belajar secara mandiri. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 menyatakan 

perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberadaan bangsa.  

 Dalam tujuan pendirian perpustakaan tersebut maka  perpustakaan dituntut 

untuk mampu menyediakan koleksi yang berkualitas dan yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Mengingat pentingnya koleksi maka sudah selayaknya jika 

ketersediaan koleksi harus diperhatikan oleh perpustakaan, karena ketersediaan 

koleksi merupakan asset utama dalam memberikan sumber-sumber informasi 

penting yang dibutuhkan pengguna dalam mendapatkan informasi ilmu 

pengetahuan. Ketersediaan koleksi adalah kesiapan suatu alat (barang) untuk dapat 

digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (tt):792). Sedangkan dalam penelitian ini ketersediaan yang 

dimaksud adalah ketersediaan koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh 

pemakai untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan dapat menumbuhkan 

minat baca anak, dalam hal ini siswa SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta.  

 Salah satu tujuan ketersediaan koleksi perpustakaan adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna, alat yang dapat merangsang pengguna untuk meningkatkan 

minat baca. Tanpa adanya minat baca siswa, perpustakaan tidak dapat berfungsi 

secara optimal. Dalam usaha untuk meningkatkan minat baca tersebut maka 
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perpustakaan perlu mempelajari dan memahami bagaimana pengaruh ketersediaan 

koleksi perpustakaan terhadap minat baca yang diberikan.  

  Koleksi utama yang dimiliki perpustakaan untuk merangsang minat baca 

adalah buku. Buku menurut Sudarsana (2007:4) sebagai salah satu perangkat 

komunikasi masa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memacu minat 

baca masayarakat. Membaca merupakan suatu kegiatan fisik dan mental. Melalui 

membaca informasi ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dapat 

diperoleh. Inilah motivasi pokok yang dapat mendorong tumbuhnya dan 

berkembangnya minat membaca. Apabila minat ini sudah tumbuh dan berkembang 

dalam arti bahwa orang bersangkutan sudah mulai suka membaca, maka kebiasaan 

membaca pun akan berkembang (Tampubolon, 1993:41). Sedangkan Darmono 

(2001:182) mengemukakan bahwa minat membaca sangat berpengaruh terhadap 

keterampilan membaca. Obyek pengaruh dalam penelitian ini adalah minat baca 

siswa di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Bhayangkara Yogyakarta. Pengaruh 

ketersediaan koleksi perpustakaan dapat diketahui apakah baik atau tidak baik 

tentunya dengan melakukan analisis data.   

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH KETERSEDIAAN 

KOLEKSI PERPUSTAKAAN TERHADAP MINAT BACA SISWA DI S D 

NEGERI BHAYANGKARA YOGYAKARTA” . Alasan penulis memilih lokasi 

penelitian di perpustakaan SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta karena penulis 

bekerja sebagai pengelola perpustakaan SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta. 

Sedangkan alasan penulis memilih tema tentang ketersediaan koleksi terhadap minat 

baca, karena perpustakaan SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta sudah mencapai 
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standar dimana koleksi yang standar apabila perpustakaan memiliki koleksi minimal 

1000 judul. Perpustakaan SD Negeri Bhayangkara memiliki koleksi judul 1524 

judul dan 3261 eksemplar. Judul dan koleksi tersebut telah memenuhi kebutuhan 

pengguna, yaitu siswa SD Negeri Bhayangkara Tahun Ajaran 2010/2011 yang 

berjumlah 313  siswa.   

 
1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Adakah pengaruh ketersediaan koleksi perpustakaan terhadap minat baca siswa 

di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta ? 

2. Bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan terhadap minat baca siswa di 

SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta ?  

3. Bagaimanakah minat baca siswa di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta ?  

 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengamati pengaruh ketersediaan koleksi terhadap minat baca siswa 

di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta. 

2. Mengetahui ketersediaan koleksi perpustakaan di SD Negeri 

Bhayangkara Yogyakarta.   

3. Mengetahui minat baca siswa di SD Negeri Bhayangkara 

Yogyakarta.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan, dan 

menumbuhkan kesadaran bagi penulis, pihak sekolah, bagi kelompok 

masyarakat yang lebih luas. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut :  

1. Memberi masukan bagi perpustakaan SD Negeri Bhayangkara 

Yogyakarta dalam ketersediaan koleksi untuk meningkatkan minat 

baca siswa.  

2. Dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi perkembangan 

ilmu perpustakaan dan informasi.  

3. Memberi masukan bagi sekolah dalam upaya mendorong minat baca 

dikalangan siswa sekolah dasar.  

4. Penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian berikutnya yang memfokuskan pada tema yang 

sama  

 
1.4       Hipotesis  

Pada dasarnya merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan atau praktek. Hipotesa  bahasa 

Indonesia menjadi Hipotesis (Arikunto, 2005: 64). Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah ada Pengaruh Katersediaan Koleksi Perpustakaan Terhadap Minat baca 

Siswa Di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta. 
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1.5    Sistematika pembahasan 

          Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan sistematika   

pembahasan sebagai berikut : 

   Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini meliputi tinjauan pustaka dan landasan teori dalam 

penelitian ini. 

Bab ketiga, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian,  dan metode analisis data. 

Bab keempat, pembahasan yang meliputi gambaran umum dan analisis data 

tentang pengaruh ketersediaan koleksi  perpustakaan terhadap  minat baca siswa di 

SD Negeri  Bhayangkara Yogyakarta. 

Bab kelima, penutup yang meliputi hasil penelitian dan saran-saran.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Simpulan  

 Dari hasil penelitian data dan pembahasan mengenai ketersediaan koleksi 

perpustakaan dan minat baca siswa di SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara ketersediaan koleksi 

perpustakaan dengan minat baca siswa di SD Negeri Bhayangkara 

Yogyakarta ditunjukkan dari perhitungan korelasi product moment 

sebesar 0,816 angka indeks ini terletak antara 0,80-0,1000 menunjukkan 

bahwa antara ketersediaan koleksi perpustakaan mempunyai hubungan 

yang sangat kuat sekali terhadap minat baca siswa di SD Negeri 

Bhayangkara Yogyakarta. Setiap kenaikan skor pada variabel ketersediaan 

koleksi akan diikuti dengan kenaikan pada variabel minat baca siswa. 

Sebaliknya, jika variabel ketersediaan koleksi mengalami penurunan nilai 

sebesar 0,816 maka akan diikuti juga dengan penurunan nilai sebesar 

0,816 pada variabel minat baca siswa.  

2. Ketersediaan koleksi di perpustakaan SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta 

tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Grand 

Mean sebesar 3,46.   

3.   Minat baca siswa SD Negeri Bhayangkara Yogyakarta tergolong sangat 

baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Grand Mean sebesar 3,37.  
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5.2 Saran   

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapaa saran yang 

diajukan oleh peneliti sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu:  

1. Untuk pihak sekolah agar meningkatkan lagi koleksi buku yang menarik, 

inovatif sesuai dengan kejiwaan siswa untuk meningkatkan minat baca 

siswa dan tingkat kunjung ke perpustakaan.  

2. Pihak sekolah harus dapat lebih memberikan dorongan kepada para siswa 

agar dapt lebih memanfaatkan ketersediaan koleksi perpustakaan sekolah. 

3. Pustakawan perlu mensosialisasikan lagi mengenai ketersediaan koleksi 

perpustakaan yang dimiliki agar para siswa dapat lebih mengetahui 

dengan baik dengan jenis koleksi apa saja yang ada di perpustakaan 

sekolah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 







































































































 

Daftar Riwayat Hidup  

 

Data Penulis     

Nama      : LENY ASTUTI 

NIM      : 08141070 

Fakultas/Jurusan    : Adab/Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Budaya 

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 10 September 1979 

Alamat                          : Karangbendo Kulon No.266 Rt.08/04 Banguntapan Bantul  

Yogyakarta 55198 

Nama Ayah    : Sudjiman  

Nama Ibu     : Mudjinah 

Riwayat Pendidikan     :   

1. SD Negeri Catur Tunggal V       

        ( tahun 1986-1992). 

2. SMP Negeri 2 Depok Babarsari           

        (tahun 1992-1995) 

3. MAN Yogyakarta 1                                          

                 (tahun 1995-1998) 

4. Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABA”YO)   

                 (tahun 1998-2001) 


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	NOTA DINAS
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.4 Hipotesis
	1.5 Sistematika pembahasan

	BAB V
	5.1 Simpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



