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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pustaka dalam meningkatkan nilai 

mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Bintan Tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 46 orang. Objek 

penelitan adalah peran pustaka terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada pelajaran 

Bahasa Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan peran pustaka 

terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian di lapangan 

yakni; (1) masih ditemukan nilai pelajaran bahasa Indonesia siswa yang tidak ada 

peningkatan dan hanya dapat mencapai KKM saja, (2) masih ditemukan nilai pelajaran 

Bahasa Indonesia pada semester II justru mengalami penurunan, dapat ditinjau dari 

kurangnya siswa membaca buku dan tidak pernah meminjam buku di perpustakaan sekolah.  

Kata Kunci: Peran pustaka sekolah, hasil belajar siswa.  

 

Abstract 

 

This study aims to determine the library's role in increasing the value of Indonesian 

subjects on learning outcomes of students of class VII Junior High School 3 Bintan 

Academic Year 2012/2013, amounting to 46 people. Object is the role of research literature 

on student learning outcomes, especially in Indonesian Language. The research instrument 

used was observation. This research uses descriptive qualitative method to illustrate the role 

of libraries intent on learning outcomes of students in learning Indonesian. The results of the 

field study; (1) was found to value learning Indonesian students no increase and can only be 

reached KKM alone, (2) still found value Indonesian subjects in the second semester has 

decreased, it can be seen from the lack of students read books and never borrow books in 

the school library. 

Keywords: The role of school libraries, student learning outcomes. 



1. Pendahuluan 

Pustaka atau buku dapat dijadikan acuan dan referensi dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa di sekolah. Akan tetapi banyak siswa yang masih kurang gemar membaca. 

Siswa juga tidak memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah. Menurut Bafadal (2006: 

6), secara terinci kelebihan perpustakaan sekolah baik yang diselenggarakan di Sekolah 

Dasar maupun di Sekolah Menengah sebagai berikut: (1). perpustakaan sekolah dapat 

menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. (2). perpustakaan sekolah dapat 

memperkaya pengalaman belajar murid-murid. (3). Perpustakaan sekolah dapat 

menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. 

(4). Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. (5). 

Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Hendaknya 

dalam mencapai hasil belajar yang baik khusus pelajaran bahasa Indonesia diperlukan 

berbagai usaha baik dari guru, siswa, orang tua dan masyarakat memperhatikan karakteristik 

siswa guna membantu siswa dalam proses pendidikan yang berkualitas. Pelajaran bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di lingkungan sekolah. 

Karena, pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang harus diujiankan dalam 

Ujian Nasional. Selain itu, bahasa Indonesia dapat mencirikan suatu bangsa dan negara. 

Bahwa minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia masih perlu ditingkatkan 

lagi. Agar siswa tidak meremehkan setiap mata pelajaran terutama mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pustaka dalam 

meningkatkan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti adalah: Puspa Rini Setyaningrum-

Nim. 07140033, (2011). “Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat siswa Di MAN 

Maguwuharjo Yogyakarta”. Skripsithesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  Gun Sasongko 

Rahmanu: “Peranan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca siswa, kelas V SDN 

Gundih II/82 Surabaya”. Diah Harianti (2010) “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Embroidery siswa kelas X Jurusan Tata Busana SMK 

Negeri 7 Malang”. Suryani (2013). “Pengaruh Minat Belajar pada Pelajaran Bahasa 

Indonesia Terhadap Hasil Belajar siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Tanjungpinang”.  

 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII yang berjumlah 132 

siswa. Peneliti melakukan penarikan sampel dengan teknik simple random sampling (acak) 

pada 4 kelas, yakni 35% x 132, yakni 46 siswa. Tempat penelitian ini adalah Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai pertengahan November sampai pertengahan 

Desember  2013.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu realitas obyek 

tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Teknik 

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: memilih subjek penelitian dari siswa kelas VII 

pada Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Bintan  tahun pelajaran 2012/2013. Penentuan 

penelitian dengan mengumpulkan data hasil belajar siswa yakni raport siswa. Tahapan 

berikutnya adalah peneliti malakukan observasi yaitu mengamati kunjungan siswa ke 

perpustakaan yang menyangkut kebiasaan siswa dalam membaca, dalam hal ini peneliti 

dapat mengumpulkan daftar peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Penentuan analisis 

yaitu dengan cara  menganalisis peran pustaka dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk itu, perlu dianalisis kaitan peran pustaka pada hasil belajar siswa.  

Objek penelitian ini adalah hasil belajar siswa yakni raport siswa serta kunjungan 

siswa ke perpustakaan sekolah. Teknik analsis data yakni dengan cara data yang telah 



terkumpul kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data ada beberapa tahapan yang 

peneliti lakukan yakni: (1) Data yang diperoleh kemudian dianalisis  yakni dengan cara 

mencari dan mengumpulkan data pengunjung di perpustakaan sekolah. (2) Mengumpulkan 

raport siswa. (3)Penyajian data yakni data yang sudah disederhanakan kemudian disajikan 

dalam bentuk tertulis selanjutnya dideskripsikan. (4) Setelah data dideskripsikan tahap 

selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari 

perumusan masalah. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dari hasil observasi, didapati siswa yang banyak meminjam buku, membaca buku dan 

berkunjung ke perpustakaan sekolah nilai pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan hasil 

belajar siswa yang didapat dari raport siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa 

yang jarang berkunjung dan jarang meminjam buku mendapatkan hasil belajar/raport tidak 

begitu meningkat, hasilnya hanya dapat lebih sedikit 2-4 angka di atas KKM. KKM 

pelajaran bahasa Indonesia tahun pelajaran 2012/2013 pada kelas VII SMPN 3 Bintan  

adalah 70. 

 Pembahasan hasil peneliti tentukan dengan menggolongkan aspek penilaian observasi 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bintan tahun ajaran 2012/2013, dapat digolongkan 

menjadi: (1) kegiatan/aspek yang dinilai mengunjungi perpustakaan sekolah, yakni kategori 

sangat sering berjumlah 5 orang, kategori sering berjumlah 11 orang, kategori kadang-

kadang berjumlah 18 orang, dan kategori  tidak pernah berjumlah 12 orang. (2) Meminjam 

buku kategori sangat sering berjumlah 3 orang, kategori sering berjumlah 11 orang, kategori 

kadang-kadang 11 orang, dan kategori tidak pernah berjumlah 21 orang. (3) telat 

pengembalian buku kategori sangat sering tidak ada, kategori sering berjumlah 2 orang, 

kategori kadang-kadang berjumlah 2 orang, dan kategori tidak pernah berjumlah 42 orang. 

(4) membaca buku di perpustakaan kategori sangat sering berjumlah 1 orang, kategori 

sering berjumlah 7 orang, kategori kadang-kadang berjumlah 14 orang, dan kategori tidak 

pernah berjumlah 24 orang.     

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hipotesis dalam penelitian ini, “Semakin baik peran pustaka, maka hasil belajar siswa 

terhadap nilai mata pelajaran bahasa Indonesia akan meningkat dan tidak adanya peran 

pustaka, maka hasil belajar nilai siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia akan 

menurun”. Hasil observasi, didapati siswa yang banyak meminjam buku, membaca buku 

dan berkunjung ke perpustakaan sekolah nilai pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan hasil 

belajar siswa yang didapat dari raport siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa 

yang jarang berkunjung dan jarang meminjam buku mendapatkan hasil belajar/raport tidak 

begitu meningkat.  

Simpulan penelitian ini adalah siswa yang sering membaca dan meminjam buku di 

perpustakaan sekolah, nilai pelajaran bahasa Indonesia semakin meningkat, dapat dilihat 

dari hasil belajar/raport siswa. Masih ditemukan nilai pelajaran bahasa Indonesia siswa yang 

tidak ada peningkatan dan hanya dapat mencapai KKM saja. Masih ditemukan nilai 

pelajaran bahasa Indonesia pada semester II justru mengalami penurunan, dapat ditinjau dari 

kurangnya siswa membaca buku dan tidak pernah meminjam buku di perpustakaan sekolah.  

Untuk itu, guru hendaknya memberi motivasi kepada siswa untuk selalu membaca buku 

dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa semakin baik. Sebaiknya 

siswa lebih sering berkunjung, membaca dan meminjam buku di perpustakaan sekolah 

maupun di luar perpustakaan sekolah, agar siswa dapat menemui gagasan-gagasan baru, 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan bakat, keterampilan dan keahlian pada diri dapat 

digalih dari kegiatan rutin membaca buku. 
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