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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mencari ilmu dan 

pengetahuan untuk kehidupanya (Toenlieo, 2016, p. 8). Salah satu sarana dan 

prasana dalam menunjang pendidikan yaitu perpustakaan (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2011, p. 9). Perpustakaan memiliki peran penting dalam 

menunjang pendidikan sebagai tempat pencarian informasi, belajar mandiri, 

dan tempat membaca (Yusuf, 2016, p.14) 

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan 

perpustakaan adalah koleksi karya tulis, karya ilmiah, karya cetak dengan 

bentuk sistem yang baku yang digunakan sebagai tempat pencarian sumber-

sumber buku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustaka (Yusup, 2016, p. 14).  Perpustakaan 

perguruan tinggi harus memiliki sistem layanan informasi, tempat belajar, 

menyediakan jasa peminjaman dan menyediakan bahan pustaka yang dapat 

mempermudah mahasiwa dalam proses belajar (Prastowo, 2018, p. 168). 

Adapun fungsi perpustakaan bagi mahasiswa antara lain fungsi edukatif 

yaitu tempat belajar mahasiswa secara mandiri, infomatif yaitu sebagai 

tempat mahasiswa mencari informasi dan sumber-sumber buku, penelitian 

sebagai landasan untuk tinjauan pustaka dan refrensi, cultural yaitu tempat 

sumber-sumber buku yang membahas tentang budaya dan berfungsi untuk 

mempelajar peradaban manusia (Saleh & Komalasari, 2014, p. 5). Manfaat 

dangan adanya keberadaan perpustakaan pada suatu perguruan tinggi dapat 
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memberikan kemudahan bagi sivitas akademik untuk memperoleh informasi 

dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuanya dalam proses  belajar dan 

mengajar (Basuki,2014, p. 20). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu 

faktor yang berasal dari luar individu antara lain keluarga, alat dan fasilitas 

yang ada diruangan belajar, lingkungan, guru dan cara mengajarnya 

(Suprihatiningrum, 2017, p. 37). Selain dari faktor-faktor tersebut juga 

disebabkan oleh kurang minatnya membaca mahasiswa, dorongan serta 

motivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri serta koleksi buku yang 

kurang lengkap (Supriyanto&Muhsin, 2008, p. 14). 

Pemanfaatan perpustakaan oleh mahasiswa masih dalam taraf rendah 

yaitu dari 30 responden yang ditanya hanya 50% yang memanfaatkan 

perpustakaan (Barqireza, 2016). Pengaruh pemanfaatan perpustakaan 

terhadap prestasi belajar jika dilihat dari jumlah kunjungan mahasiswa ke 

perpustakaan selama 1 semester didapatkan hasil hanya kurangdari 3 kali 

permahasiswa berkunjung ke perpustakaan dan peminjaman buku setiap 

mahasiswa sebanyak 3 buku dalam 1 semester (Aisiyah & Noorbaity, 2011). 

Kerberhasilan belajar dapat di capai tergantung bagaiamana cara kita belajar 

dan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan kampus  (Hamdani, 2011, 

p. 137). Hasil belajar  sangat erat kaitannya dengan motivasi berprestasi dan 

hasil belajar pada sasaranya yaitu pengetahuan dan keterampilan 

(Suprihatiningrum, 2017, p. 37). 
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Prestasi belajar itu sendiri adalah usaha seseorang yang telah dicapai 

secara maksimal dengan melaksanakan usaha-usaha dalam belajar 

(Hamdani, 2011, p. 138). 

Untuk meningkatkan keberhasilan belajar dapat dicapai dengan cara 

memilih strategi belajar yang baik yaitu dengan strategi belajar mengulang, 

elaborasi, organisasi dan metakognitif. Jika strategi belajar itu di jalankan 

dengan baik maka hasil belajar yang kita dapatkan akan menjadi lebih efektif 

(Suprihatiningrum, 2017, p. 48). Pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan 

belajar mengajar akan meningkatkan prestasi akademik, peran perpustakaan 

dalam belajar dapat memenuhi kebutuhan informasi serta menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan (widodo, 2014). 

Menurut penelitian Prayatini dkk tahun 2014 tentang pengaruh 

pemanfaatan perpustakaan dalam menunjang prestasi belajar mahasiswa 

menunjukan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan 

perpustakaan dengan prestasi belajar mahasiswa. Penelitian lainya yang 

dilakukan oleh Widodo (2014) tentang hubungan pemanfaatan perpustakaan 

menunjukan hasil bahwa ada hubungan yang positif antara pemanfaatan 

perpustakaan dengan prestasi belajar. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di perpustakaan Universitas 

Katolik Musi Charitas Palembang pada sebanyak 15 respoden di dapatkan 

hasil bahwa sebanyak 4 orang mengunjungi perpustakaan lebih dari 5 kali per 

semester, 7 orang kurang dari 5 kali, dan bahkan ada 3 orang yang tidak 

pernah ke perpustakaan selama 1 semester. Saat peneliti menanyakan apakah 
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mahasiswa menjadikan perpustakaan sebagai sumber mencari informasi saat 

ada tugas kuliah, 10 orang yang diwawancara mengatakan tidak menjadikan 

perpustakan sebagai sumber utama untuk mencari mencari jawaban tugas 

perkuliahan, sedangkan 5 orang lainnya menjawab memanfaatkan 

perpustakaan dengan baik saat mendapatkan tugas kuliah. Kemudian peneliti 

juga menanyakan apakah selain mengerjakan tugas kamu memanfaatakan 

perpustakaan untuk membaca, mencari teori-teori pelajaran serta serta sebagai 

tempat belajar mandiri pada saat wantu luang atau kosong, 7 orang 

mengatakan keperpustakaan hanya mengerjakan tugas, 3 orang mengatakan 

keperpustakaan hanya mengerjakan tugas dan membaca, sedangkan 5 orang 

lainya membaca, mengerjakan tugas dan belajar secara mandiri dan 

kelompok.  Berdasarkan hasil studi pendahulan dengan melakukan 

wawancara pada 10 responden didapatkan hasil 7 orang mendapatkan IPK 

2.76-3.50 dan 3 orang mendapatkan IPK 2.00-2.75 dan didukung juga hasil 

observasi data tu yang dilakukan didapatkan hasil 9 orang mendapatkan hasil 

IPK > 3.51, 46 orang mendapatkan hasil IPK 2.76-3.50, 34 orang 

mendapatkan hasil IPK 2.00-2.75, dan 8 orang yang mendapatkan hasil IPK 

kurang dari 2.00.  

Berdasarkan masalah yang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik 

Musi Charitas Palembang.  
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B. Rumusan masalah 

Ada beberapa fungsi perpustakaan bagi mahasiswa/i antara lain fungsi 

edukatif yaitu tempat belajar mahasiswa/i secara mandiri, infomatif yaitu 

sebagai tempat mahasiswa/i mencari informasi dan sumber-sumber buku, 

penelitian sebagai landasan untuk tinjauan pustaka dan refrensi, cultural yaitu 

tempat sumber-sumber buku yang membahas tentang budaya dan berfungsi 

untuk mempelajari peradaban manusia. Pemanfaatan perpustakaan memiliki 

hubungan yang erat dengan prestasi belajar mahasiswa/i. Berdasarkan hal 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

hubungan pemanfaatan perpustakaan dengan indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas 

Palembang. 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Diketahui hubungan pemanfaatan perpustakan  dengan indeks prestasi 

kumulatif mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi 

Charitas Palembang. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahui distribusi pemanfaatan perpustakaan dalam menunjang 

prestasi belajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi 

Charitas Palembang. 
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b. Diketahui distribusi indeks prestasi kumulatif mahasiswa/i tingkat II 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas 

Palembang. 

c. Diketahui hubungan pemanfaatan perpustakaan  dengan indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa/i Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Katolik Musi Charitas Palembang. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran institusi dalam serta menjadi 

bahan program dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa/i di 

kampus. 

2. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan mahasiswa/i ke 

perpustakaan untuk membaca dan belajar mandiri, mengerjakan tugas dan 

belajar kelompok. 

3. Bagi Perpustakaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan perpustakaan untuk membantu 

mahasiswa/i belajar dengan giat dengan cara menambah lebih lagi sumber-

sumber buku yang ada. 

4. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sarana sosialisasi kepada 

mahasiswa/i, tentang perpustakaan dalam menunjang prestasi belajar. 
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E. Ruang lingkup 

 Penelitian ini termasuk dalam lingkup Keperawatan Komunitas. Pada 

mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi 

Charitas Palembang dengan desain kuantitatif untuk mengetahui hubungan 

pemanfaatan perpustakaan dengan indeks prestasi kumulatif. Sampel 

penelitian ini adalah mahasiswa/i tingkat II Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Katolik Musi Charitas Palembang dengan menggunakan metode 

survei analitik. Pengambilan sampel menggunakan non probability dengan 

menggunakan teknik total sampling. Responden pada penelitian ini adalah 

mahasiswa/i tingkat II prodi S1 Ilmu Keperawatan, DIII Keperawatan, DIII 

Kebidanan, DIV Analis Kesehatan dengan jumlah 83 responden. Penelitian 

dilakukan tanggal 28 Juli - 19 Agustus 2018. Alat pengumpulan data berupa 

kuesioner yang akan diberikan kepada responden pada saat penelitian serta 

data primer yang didapat dari TU Universitas Katolik Musi Charitas 

Palembang berupa hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Analisa data 

menggunaka uji Kendall’s tau yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dan dependen. 
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F. Penelitian Terkait 

Tabel 1.1 Penelitian Terkait 

No 
Nama dan Tahun 

penelitian 
Judul penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Nurlaila (2016) 

 
 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

pemanfaatan perpustakaan 

pada program studi 

kebidanan 

 Ada hubungan antara  minat 

mahasiswi dengan pemanfaatan 

perpustakaan  dengan hasil p value = 

0,05 , dengan OR = 0,37 artinya 

minat mahasiswa yang baik 

mempunyai peluang 0,4 kali 

memanfaatkan perpustakaan 

dibandingkan dengan minat 

mahasiswa yang tidak baik 

 Ada hubungan antara motivasi dosen 

dengan pemanfaatan perpustakaan, 

dengan hasil p value = 0,01 , dan OR 

= 0,3 

 Ada hubungan antara koleksi 

perpustakaan dengan pemanfaatan 

perpustakaan, dengan hasil p value = 

0,05 , dan OR = 0,3 

 Ada hubungan antara sarana dan 

prasarana dengan pemanfaatan 

perpustakaan. dengan hasil p value = 

0,04 , dan OR = 0,4 

 

 

 

 

 

1. Variabel 

independen : 

pemanfaatan 

perpustakaan 

2. Rancangan 

penelitian :survei 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional 

3. Pengambilan 

data : Kuesioner 

dan observasi 

1. Teknik 

pengambilan 

sampel : proporsi 

random sampling 

2. Analisi univariat : 

fisher exact test 
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No 
Nama dan Tahun 

penelitian 
Judul penelitian Hasil Persamaan Perbedaan 

2 Jamaluddin (2014) 

 

 

Pengaruh Pemanfaatan 

Layanan Perpustakaan 

Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Di Universitas 

Hasanuddin  

Ada hubungan  intensitas pemanfataan 

perpustakaan dengan prestasi belajar 

Universitas Hasanuddin 

Dengan hasil r hitung= 0,653 > r tabel= 

0,227  dengan tingkat signifikan 0.000 

atau < 0.05, dengan demikian H0 

diterima dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,653. 

 

1. Variabel 

dependen : 

Prestasi belajar 

2. Jenis penelitian 

kuantitatif 

3. Pengambilan 

data : 

Kouesioner dan 

observasi 

 

1. Variabel 

Independen : 

pemanfataan 

layanan 

perpustakaan 

2. Jumlah sempel 

3. Uji statistik : 

Regresi linear 

sederhana 

 

3 Ni Luh Dianti 

Prayantini, Made 

Nuridja, Luh 

Indrayani (2014) 

Pengaruh Pemanfaatan 

Persustakaan Undhiska 

Dalam Menunjang Prestasi 

Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi 

Universitas Pendidikan 

Ganesha Angkaatan 2010-

2012 

Ada pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan perpustakaan dengan 

prestasi belajar mahasiswa UNDIKSHA 

dengan hasil  thitung  sebesar 9.080  dan 

ttebel sebesar 1.654 . maka  nilai thitung > 

ttebel yaitu 9.080 > 1,654. Hasil ini 

menunjukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan 

perpustakaan  dalam menunjang prestasi 

belajar mahasiswa 

1. Variabel 

independen : 

Pemanfaatan 

perpustakaan 

2. Variabel 

dependen : Hasil 

belajar  

3. Jenis penelitian : 

kuantitatif 

4. Pengambilan 

data : kuesioner 

 

1. Tekni 

pengambilan 

sempel : rendom 

sampling 

2. Jumlah sempel 

3. Desain penelitian : 

kausal 

4. Uji statistik : Uji T 

test 

 

 

 


