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ABSTRACT
To achieve quality learning outcomes of students, it can use a library. The library is a center of academic facilities that provide library materials in the form of printed and non-printed, therefore, the
library is an important learning resources on campus and fully utilized by the NII students. This
study uses a quantitative approach with a descriptive correlational method (correlational study)
were examined two or more variables .. In this study, researchers wanted to see the relationship
between two variables without changing or conduct treatment of these variables. Population of this
research are students who intensity the highest utilization in the first semester.
Keywords: Utilization History Department Library, Learning Resources, Learning Outcomes

ABSTRAK

Untuk mewujudkan hasil belajar mahasiwa yang berkualitas, dapat memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis yang menyediakan bahan-bahan pustaka berupa cetakan dan non cetak, oleh karena itu perpustakaan adalah sumber belajar yang penting di lingkungan kampus dan dimanfaatkan sepenuhnya oeh mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional (correlational study) yang meneliti
dua variabel atau lebih.. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat hubungan dua
variabel tanpa merubah atau mengadakan perlakuan terhadap variabel tersebut.
Populasi dari penelitan ini adalah mahasiswa yang intensitas pemanfaatannya paling tinggi dalam 1 semester.
Kata Kunci : Pemanfaatan Perpustakaan Jurusan Sejarah, Sumber Belajar, Hasil Belajar
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PENDAHULUAN
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkulitas
tidak lepas dari campur tangan dan tanggung
jawab pemerintah, karena di Indonesia sendiri
mempunyai tujuan nasional Republik
Indonesia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana dimanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Salah satu yang
dilaksanakan
pemerintah
adalah
pemasyarakatan
perpustakaan.
Pemasyarakatan perpustakaan atau sering
disebut sosialiasasi perpustakaan adalah upaya
atau kegiatan yang terus dilakukan untuk
sosialisasi, promosi, dan publikasi dalam
rangka menempatkan perpustakaan menjadi
bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat
(Sutarno, 2006:23).
Salah satu yang dilaksanakan pemerintah
adalah pemasyarakatan perpustakaan Produk
Hukum tentang perpustakaan yang sudah
diakui
pemerintah
diantaranya
tentang
penetapan Undang-Undang No. 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan dalam pasal 1
menyebutkan tentang apa yang dimaksud
tentang perpustakaan adalah institusi pengelola
koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya
rekam secara professional dengan system yang
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi
para pemustaka.
Perpustakaan merupakan fasilitas yang
utama di lembaga pendidikan, termasuk yang
ada di lembaga pendidikan tinggi seperti
universitas, institut, politeknik, dan sekolah
tinggi. Lembaga pendidikan termasuk juga
sekolah baik itu SD, SMP, SMA dan perguruan
tinggi,
tetapi
ada
perbedaan
antara
perpustakaan yang ada di lembaga pendidikan
dasar dan menengah atau perpustakaan sekolah
dengan yang ada di perguruan tinggi. Kalau
pada perpustakaan sekolah, pustakawan
merupakan jembatan antara guru dengan murid
maka pada perpustakaan di perguruan tinggi
terdapat bentuk yang berlainan karena
mahasiswa sudah dianggap mandiri dalam hal
bacaan, penelusuran informasi maupun
kegiatan baca lainnya (Basuki, 2010:2.18).
Memasuki dunia perguruan tinggi berarti
melibatkan diri dalam situasi hidup dan situasi
akademis yang secara fundamental berbeda
dengan apa yang dialami dalam lingkungan
sekolah lanjutan atas (Salam, 2004:1).
Pendidikan Tinggi adalah jenjang tertinggi
pada jalur pendidikan persekolahan dengan
tugas
dan
kewenangan
untuk
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menyelenggarakan
program
pendidikan
akademik dan professional. Pendidikan tidak
lepas dari proses belajar dan mengajar baik di
sekolah maupun di perguruan tinggi. Bagi
suatu negara-negara yang sudah maju, kualitas
dan mutu pendidikan dari suatu perguran
tinggi/sekolah dapat dilihat dan dinilai dari
koleksi perpustakaannya (Noerhayati, 1987:67).
Keberadaan perpustakaan di suatu lembaga
pendidikan adalah sangat penting. Ibarat tubuh
manusia, perpustakaan adalah organ jantung
yang bertugas memompa darah ke seluruh
tubuh. Perpustakaan merupakan salah satu
bentuk perwujudan dari usaha pemerintah
dalam penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang lebih memadai demi
terciptanya tujuan pendidikan di Indonesia.
Pemanfaatan
perpustakaan
oleh
mahasiswa sangat erat kaitannya dengan proses
perkuliahan
yang
diselenggarakan
oleh
Perguruan Tinggi. Hal ini karena pola
pengajaran yang disebut sebagai keterbukaan
informasi untuk memperoleh sebanyaksebanyaknya ilmu pengetahuan hanya akan
terlaksana jika mahasiswa dapat memanfaatkan
perpustakaan (Noerhayati,1987:27).
Perpustakaan merupakan sumber belajar
penting yang ada di lingkungan kampus dan
harus
dimanfaatkan
sepenuhnya
oleh
mahasiswa. Di Universitas/Perguruan Tinggi,
membaca merupakan tutntutan mutlak bagi
setiap mahasiswa, karena akan dapat
memperkaya
dan
memperluas
pengetahuannya, bahkan kecakapan membaca
merupakan condition sine quaneen untuk
kenberhasilan pendidikan di perguruan tinggi
(Salam, 2004:46). Di Universitas Negeri
Semarang,
selain
perpustakaan
Pusat
Universitas Negeri Semarang, juga terdapat
perpustakaan Jurusan yang dikelola oleh pihak
jurusan, termasuk perpustakaan Jurusan
Sejarah. Berbagai fasilitas dan layanan yang
tersedia di perpustakaan termasuk bahan
literatur, jurnal, majalah dan hasil-hasil
penelitian yang sangat membantu mahasiswa
Jurusan Sejarah khususnya Program Studi
Pendidikan Sejarah.
Perpustakaan jurusan Sejarah adalah salah
satu perpustakaan yang ada di Universitas
Negeri Semarang
(UNNES). Universitas
Negeri Semarang memiliki satu perpustakaan
besar atau perpustakaan pusat di bawah UPT
Perpustakaan UNNES. Tetapi di setiap jurusan
di Universitas Negeri Semarang membuat
perpustakaan yang ukuran ruangan lebih kecil
dan koleksi bukunya yang lebih sedikit
dikarenakan koleksi buku dan literatur lebih
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fokus dan terkonsentrasi ke setiap jurusan
dimana perpustakaan itu ada. Salah satunya
adalah perpustakaan jurusan Sejarah yang
terletak di Gedung C5 Lantai 1 Fakultas Ilmu
Sosial UNNES Kampus Sekaran. Ruangan
perpustakaan jurusan Sejarah berukuran satu
ruangan kelas dengan 5 rak buku dan 4 lemari
dengan ukuran standar. Koleksi mencapai
ribuan buku dan Koleksi mencakup buku-buku,
skripsi mahasiswa, jurnal dan penelitian dosen,
laporan KKL, laporan PKL mahasiswa Ilmu
Sejarah, contoh proposal, contoh artikel dan
katalog buku.
Sebagian besar mahasiswa memanfaatkan
perpustakaan karena kebutuhan meningkatkan
hasil belajar. Sebagian besar lagi mahasiswa
memanfaatkan perpustakaan karena mendapat
dorongan dari diri sendiri, dosen, dan ternan.
Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa
pemanfaatan
perpustakaan
berpengaruh
terhadap IP (Indeks Prestasi), tetapi tinggi
rendahnya IP tidak mempengaruhi sebagian
besar mahasiswa dalam memanfaatkan
perpustakaan.
Hasil belajar mahasiswa prodi pendidikan
sejarah sangat terkait dengan keseriusan
belajar, membaca dan menulis. Mahasiswa
yang notabenya adalah pusat dalam proses
perkuliahan mempunyai keterkaitan erat
dengan hasil belajar, sehingga dapat dikatakan
bahwa
indikator
keberhasilan
proses
perkuliahan dapat dilihat dari hasil belajar
mahasiswanya. Bila hasil belahjar mahasiswa
tinggi, maka tinggi pula keberhasilan proses
perkuliahannya, begitupun sebaliknya bila hasil
belajar mahasiswa rendah, maka rendah pula
keberhasilan dalam proses perkuliahannya.
Agar dapat tercipta perkuliahan yang optimal dan untuk menunjang tercapainya hasil
belajar yang maksimal, dibutuhkan fasilitas
perpustakaan. maka peneliti telah melakukan
penelitian
terhadap
tentang
Hubungan
Pemanfaatan Perpustakaan Jurusan Sejarah
sebagai Sumber Belajar dengan Hasil Belajar
Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas
Negeri Semarang Angkatan 2012

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif,
menggunakan metode deskriptif studi korelasional. Pengertian metode deskriptif
korelasional adalah : studi korelasi
memperlajari hubungan dua variabel atau
lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu

variabel berhubungan dengan variasi dalam
variabel lain (Sudjana & Ibrahim, 2007: 77).
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah menggunakan teknik
sampling purposive karena akan melakukan
penelitian kepada mahasiswa yang sedang
memanfaatkan perpustakaan jurusan sejarah
sebagai sumber belajar. Menurut Sugiyono
(2006:85) bahwa Sampling purposive adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian
tentang kualitas makanan, maka sampel
sumber datanya adalah seseorang yang ahli
makanan, atau penelitian tentang kondisi
politik disuatu daerah, maka sampel sumber
datanya adalah orang yang ahli politik. karena
akan melakukan penelitian kepada mahasiswa
yang sedang memanfaatkan perpustakaan
jurusan sejarah sebagai sumber belajar.
Berdasarkan perhitungan diperoleh 60 sampel
penelitian. Dengan kata lain yang menjadi
responden dalam penelitian ini adalah 60
mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan
jurusan sejarah sebagai sumber belajar di
Universitas Negeri Semarang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perpustakaan Jurusan Sejarah terletak di lantai
1 Ruang C133 Gedung C5 Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang. Pengelolaan
perpustakaan Jurusan Sejarah dikelola oleh
pihak jurusan Sejarah. Ruangan perpustakaan
Jurusan Sejarah digunakan sebagai tempat
referensi, ruang membaca, ruang koleksi, dan
tempat pelayanan. Ruang baca menjadi satu
diruang perpustakaan jurusan Sejarah sehingga
dapat dilihat oleh petugas perpustakaan.
Ruangan ini terdapat beberapa meja panjang
dan kursi yang digunakan sebagai tempat
membaca dan diluar ruangan terdapat loker
sebagai penitipan tas pengunjung dan rak
sepatu untuk meletakkan sepatu.
Koleksi buku atau referensi yang ada
dalam perpustakaan jurusan Sejarah 4596 judul
atau 5799 buku koleksi yang terdiri dari buku
tentang pendidikan maupun buku umum.
Perpustakaan Jurusan Sejarah menggunakan
system Open Acces atau sistem terbuka yaitu
cara pengaturan perpustakaan diberi kebebasan
untuk memilih dan mengambil sendiri bukubuku yang diinginkan dari rak. Petugas hanya
mencatat apabila koleksi tersebut akan
dipinjam serta dikembalikan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
jawaban responden melalui angket atau
kuesioner.Adapun data tersebut diperoleh dari
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instrument penelitian angket yang diberikan
kepada 60 responden yang intensitas
pemanfaatan perpustakaannya paling tinggi,
terdiri dari 39 pertanyaan dan setiap
pertanyaan terdapat 5 alternatif jawaban.
Pemanfaatan perpustakaan jurusan
Sejarah Universitas Negeri Semarang oleh
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah
angkatan 2012 termasuk dalam kategori
Sedang, yaitu berada pada interval 125-132
dengan nilai rata-rata 129.88 dibulatkan
menjadi 130. Dalam kenyataannya bahwa
jumlah mahasiswa yang memanfaatakan
perpustakaan sebagai sumber belajar sudah
cukup baik, hal ini karena mahasiswa sudah
memiliki pemahaman akan manfaat nilai-nilai
positif yang dapat diperoleh dari perpustakaan.
Rendahnya budaya gemar membaca salah satu
yang mempengaruhi terhadap keinginan
mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan
sebagai sumber belajar, mahasiswa yang
memiliki budaya gemar membaca yang tinggi
maka akan memenuhi kebutuhan membacanya
tersebut dengan datang ke perpustakaan.
Hasil belajar yang dimaksud adalah
terjadinya perubahan dan perbedaan dari
peserta didik/mahasiswa yang dapat terlihat
dari cara berfikir dan kemampuan untuk
bertindak setelah mendapatkan pengalaman
dari proses pembelajaran. Hasil belajar
mahasiswa di Universitas Negeri Semarang
dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E
yang masing-masing diberi bobot 4, 3, 2, 1, dan
0 dengan variasi angka desimal (dua angka
dibelakang koma) khusus untuk bobobt 3, 2,
dan 1, berbeda denga hasil belajar di tingkat
menengah yang disimbolkan dengan angka 010 atau angka 0-100. hasil belajar yang
diperoleh mahasiswa merupakan akumulasi
evaluasi formatif dan sumatif berupa tugas
terstruktur, tugas mandiri, Ujian Tengah
Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester
(UAS). Dari penjelasan diatas hasil belajar
mahasiswa ditunjukan dengan indikator Indeks
Prestasi Komulatif (IPK).
Berdasarkan
penelitian
diketahui
bahwa hasil belajar mahasiswa jurusan sejarah
program studi pendidikan sejarah angkatan
2012 Universitas Negeri Semarang termasuk
dalam kategori baik, yaitu berada pada interval
3.53-3.62 dengan nilai rata-rata 3.52.
Uji normalitas data bertujuan untuk
menguji apakah data setiap variabel yang
dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Uji
normalitas dapat diketahui dari beberapa cara
yang akan menghasilkan kesimpulan yang
hampir sama. Dari uji perhitungan normalitas
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variabel pemanfaatan perpustakaan jurusan
sejarah sebagai sumber belajar dengan taraf
signifikansi 5% didapatkan hasil X2 = 9,3004,
dan X2tabel = 12.59 karena X2 < X2 tabel
maka Ho diterima dan x2 berapa daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi
normal. Uji Normalitas variabel hasil belajar
mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2012
dengan taraf signifikansi 5% didapatkan hasil
X2 =12,2685 dan x2tabel = 12,59 karena X2 <
X2 tabel maka Ho diterima maka data tersebut
berdistribusi normal.
Pada analisis uji hipotesis penulis
menggunakan
product
moment
untuk
mengetahui bagaimana variabel dependen dapat
diprediksikan melalui variabel independen secara
individual. Product moment digunakan untuk
membuktikan
ada
tidaknya
hubungan
pemanfaatan perpustakaan jurusan sejarah
sebagai sumber belajar dengan hasil belajar
mahasiswa dan didapatkan hasil r2 = 0,627.
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh
angka R square (R2) sebesar 0,393 atau 39,30
%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa
pemanfaatan perpustakaan jurusan sejarah
berpengaruh sebesar 39.30 % terhadap hasil
belajar sedangkan sisanya 60.7 % dipengaruhi
oleh variabel lain yang diluar penelitian
meliputi kondisi fisiologis atau jasmani,
kecerdasan, bakat, motivasi, emosi, faktor
lingkungan, dan instrumental.
Berdasarkan hasil perhitungan diatas
memang perpustakaan memberikan hubungan
dan pengaruh yang signifikan dalam hasil
belajar mahasiswa pendidikan sejarah secara
signifikan, tetapi data yang digunakan adalah
perhitungan angka secara kolektif atau
kelompok. Sementara itu berdasarkan temuan
selanjutnya ditemukan bahwa perpustakaan
belum mampu meningkatkan hasil belajar
mahasiswa secara individu sampel dengan hasil
belajar yang tinggi, contoh: temuan pada
sampel nomor 38 Muhammad Ulil F., IPK
yang dia peroleh sebesar 3,66 termasuk dalam
kategori baik, namun berbanding terbalik
dengan
intensitas
dia
mengunjungi
perpustakaan sebanyak 4 kali dalam 1 semester.
Oleh karena itu, hasil belajar per individu
belum
menunjukkan
jika
pemanfaatan
perpustakaan menjadi faktor terbesar dalam
peningkatan IPK mahasiswa pendidikan
sejarah angkatan 2012 Universitas Negeri
Semarang
Berdasarkan buku Perpustakaan dan
Masyarakat (Sutarno, 2008:56), Perpustakaan
perguruan tinggi juga sering disebut sebagai
jantungnya universitas, karena tanpa tersebut
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maka proses pelaksanaan pembelajaran
mungkin menjadi kurang optimal. Untuk
meningkatkan antusiasme mahasiswa dalam
memanfaatkan
perpustakaan,
pihak
perpustakaan
harus
meningkatkan
pelayanannya, menambah literatur datau
kepustakaan yang update serta mempromosikan
perpustakaan.
Kesimpulannya
dengan
meningkatkan kualitas perpustakaan jurusan
sejarah akan meningkatkan pula intensitas
mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan
yang berkorelasi dengan peningkatan hasil
belajar mahasiswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pnelitian, dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut: (1)
Pemanfaatan Perpustakaan Jurusan
Sejarah oleh mahasiswa Program Studi
Pendidikan Sejarah Angkatan 2012
termasuk dalam kategori cukup baik. Dari
hasil analisis menunjukkan nilai mean
pemanfaatan perpustakaan adalah 138
yang berada di interval 133-144 dan nilai
tersebut termasuk dalam kategori sedang
dengan nilai maksimal 177 dengan nilai
minimal 97 (2) Hasil belajar mahasiswa
Jurusan Sejarah Prodi Pendidikan Sejarah
ankatan
2012
UNNES
yang
memanfaatkan perpustakaan termasuk
dalam kategor cukup baik. Hal ini dapat
dilihat dari hasil analisis yang
menunjukkan nilai mean 3.52 yaitu
terdapat pada interval 3.51 – 3.57 dengan
nilai IPK maksimal 3.80 dengan minimal
3.30 (3) Ada hubungan yang positif dan
signifikan pemanfaatan perpustakaan
jurusan sejarah memiliki pengaruh sebesar
39,3 % dengan hasil belajar mahasiswa
prodi pendidikan sejarah angkatan 2012
UNNES. Berdasarkan perhitungan dengan
sampel kelompok atak kolektif tersebut
menunjukkan hubungan yang siginfikan
tetapi dalam temuan selanjutnya
perpustakaan tidak dapat mempengaruhi
hasil belajar per invidu, dibuktikan dengan
beberapa sampel dengan pemanfaatan
dalam kategori baik tetapi hasil belajar nya
masih dalam kategori kurang begitupun
sebaliknya. Oleh karena itu, untuk tiap
individu pengaruh variabel pemanfaatan

perpustakaan tidak sama besarnya
terhadap variabel hasil belajar mahasiswa
pendidikan sejarah angkatan 2012
Universitas Negeri Semarang.
Dari penelitian yang diperoleh, maka
terdapat beberapa saran sebagai berikut (1)
Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak
jurusan sejarah dengan perpustakaan dalam
rangka
meningkatkan
pemanfaatan
perpustakaan
oleh
mahasiswa
untuk
meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Selain
itu dosen-dosen juga disarankan untuk lebih
memberikan tugas pengembangan bahan kuliah
dan tugas mandiri untuk meningkatkan
motivasi mahasiswa agar lebih memanfaatkan
perpustakaan (2) Mengingat pemanfaatan
perpustakaan jurusan sejarah berpengaruh
secara signifikan dengan hasil belajar
mahasiswa Jurusan Sejarah, maka para
mahasiswa hendaknya lebih memanfaatkan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang
dapat membantu mengembangkkan potensi
dengan sistem belajar yang terdapat dalam
kurikulum pendidikan. Khususnya saat
pembuatan tugas-tugas individu, kelompok,
dan terstruktur atau pembuatan makalah (3)
Perlu disediakan ruangan yang lebih luas dan
penambahan ruang baca bagi mahasiswa yang
memadai agar dapat memberikan pelayanan
yang sebaik-baiknya dan mahasiswa dapat
memperoleh ketenangan dan keleluasaan
dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai
sumber belajar
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