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Pendidikan di Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah rendahnya prestasi 

belajar siswa. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar di dalam kelas, antara lain materi, tujuan, sarana dan 

prasarana belajar, suasana kelas dan evaluasi belajar. Faktor yang tidak kalah 

penting dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan motivasi belajar siswa. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: ”Apakah ada pengaruh positif 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010?”. 

 

Tujuan penelitian ini adalah: Sebagai sumbangan khasanah keilmuan bagi 

pembaca berkenaan dengan peningkatan prestasi belajar siswa pada umumnya dan 

prestasi belajar IPS Terpadu pada khususnya. 

 



Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan Ex Post Facto  dan  Survei. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010 

yang berjumlah 276 siswa, dengan jumlah sampel 83 siswa. Jumlah sampel ini 

berdasarkan penarikan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi, dokementasi dan angket. Analisis data dilakukan dengan 

analisis regresi linier sederhana dan regresi linier ganda.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara parsial, maka hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: 

Ada pengaruh positif pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010, diperoleh t hitung > t tabel yaitu 7,294 >1,662 dengan 

koefisien korelasi (r) 0,638 dan koefisien determinasi (R2) 0,407 dengan 

sumbangan pengaruh efektif sebesar 29,04%, dan ada pengaruh positif motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester 

ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010, diperoleh t 

hitung > t tabel yaitu 4,786 >1,662 dengan koefisien korelasi (r) 0,482 dan koefisien 

determinasi (R2) 0,232 dengan dengan sumbangan pengaruh efektif sebesar 

24,86%. 

 

Hasil analisis data yang dilakukan secara simultan, maka hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa: 

Ada pengaruh positif pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010, diperoleh F hitung > F tabel 

yaitu 46,716 > 3,07 dengan koefisien korelasi (r) 0,734 dan koefisien determinasi 

(R2) 0,539 dengan sumbangan pengaruh efektif sebesar 53,9%.  

  

  


