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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan jalur pendidikan prasekolah dengan tugas dan 

kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional. 

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengembangan mutu dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta 

pengabdian pada masyarakat maka perguruan tinggi harus berusaha maksimal 

untuk mewujudkan sarana serta fasilitas yang mendukung tercapainya tujuan 

tersebut.  

Salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah perpustakaan, keberadaan 

perpustakaan pada suatu perguruan tinggi memberi kemudahan bagi sivitas 

akademika untuk dapat memperoleh informasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan. Perpustakaan di lingkungan perguruan 

tinggi sering disebut sebagai jantung perguruan tinggi. Semakin tinggi pemanfaatan 

perpustakaan oleh sivitas akademika maka semakin tinggi peranan perpustakaan 

tersebut salah satu sivitas akademika yang memanfaatkan perpustakaan adalah 

mahasiswa.1 

Perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat didalamnya terdapat 

kegiatan penghimpunan pengelolaan, penyebarluasan segala macam informasi, 

baik tercetak maupun terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat 

                                                             
1 Siti Aisiyah & Noorbaity, “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Jurusan Teknik Sipil 

Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil” dalam Epigram, Vol. 8 No. 2 Oktober 

2011, h. 124-125. 
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kabar, film, kaset, tape recorder, komputer dan lain-lain. Lalu semua sumber 

informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu yang dipergunakan untuk 

kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan mencari informasi bagi segenap 

masyarakat yang membutuhkannya.2 

Fungsi universal perpustakaan dari setiap pendidikan ialah bahwa 

perpustakaan harus mampu selalu berdiri di garis depan dari perubahan-perubahan 

yang terjadi didalam masyarakat sebab pendidikan dan anak didik selalu saling 

bertautan dengan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakatnya di luar dinding 

sekolah. Pendidikan akan dapat berbuat demikian bilamana ia mampu memiliki 

pengetahuan yang luas tentang manusia dan dunianya. 

Untuk dapat memenuhi tuntutan inilah maka sekolah-sekolah, perguruan 

tinggi, serta lembaga-lembaga ilmiah lainnya perlu dilengkapi dengan perpustakaan 

yang lebih baik pada waktu sekarang.3 

Dalam Al-Qur’an pun ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan 

perpustakaan, salah satunya yakni Q.S Sad ayat 29 yang berbunyi : 

اَْنَزْلنَاهُ اِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا اَيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر اُْولُوا اْْلَْلبَابِ ِكتَاٌب   

Ayat di atas menjelaskan tentang pembelajaran dan kitab, ini juga berkaitan 

dengan buku dan ilmu pengetahuan yang diterangkan bahwa perpustakaan adalah 

wadah informasi, buku dan ilmu pengetahuan, ayat ini sangat berkaitan dengan 

perpustakaan. 

                                                             
2 Pawit Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2005), h. 1. 

 
3 Trimo Soejono, Education et Librarius, (Bandung, Biro Perpustakaan, Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, 1968, h. 5. 
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Pada prinsipnya perpustakaan didirikan dengan tujuan dan misi yang 

berbeda-beda, karena perbedaan tujuan dan misi itulah menimbulkan jenis-jenis 

perpustakaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan dijelaskan bahwasanya perpustakaan terbagi menjadi beberapa 

diantaranya: Perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 

perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang tergabung dalam 

lingkungan lembaga perguruan tinggi, baik yang berupa perpustakaan universitas, 

perpustakaan fakultas, perpustakaan akademi, perpustakaan sekolah tinggi maupun 

perpustakaan lembaga penelitian dalam lingkungan perguruan tinggi. 

Di UIN Antasari Banjarmasin selain perpustakaan fakultas dan jurusan 

terdapat juga perpustakaan univeristasnya, perpustakaan Universitas menyediakan 

semua media informasi terkait dengan semua bidang fakultas yang ada di UIN 

Antasari Banjarmasin, yang dapat mempermudah mahasiswa dan dosen untuk 

mendapatkan sumber informasi yang diperlukan sehingga dapat menunjang proses 

belajar mengajar 

UIN Antasari Banjarmasin menyediakan beberapa fakultas dan jurusan, 

salah satunya yakni fakultas tarbiyah dan keguruan, pada fakultas tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti jurusan ilmu perpustakaan dan informasi islam, materi 

perkuliahan yang didapatkan dijurusan tersebut berkaitan langsung dengan bidang 

kepustakawanan. 

Materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen dalam suatu proses belajar 

mengajar tidak dijelaskan secara terperinci hanya dijelaskan secara garis besarnya 
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saja. Sehingga untuk mendalami penjelasan materi lebih lanjut mahasiswa harus 

menelusurinya melalui berbagai media informasi lain seperti buku-buku teks, jurnal 

atau internet. Fasilitas dilingkungan kampus yang menyediakan kelengkapan media 

informasi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah 

perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan sebaiknya memiliki fasilitas dan 

koleksi buku yang dapat menunjang proses belajar mengajar dikampus. Dengan 

memanfaatkan perpustakaan maka arus penelusuran informasi tentang ilmu 

pengetahuan akan semakin lancar sehingga pemahaman mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan akan semakin baik. Pemahaman tentang materi perkuliahan yang 

semakin baik berperan terhadap prestasi belajar. 

Fungsi perpustakaan perguruan tinggi harus dapat benar-benar sejalan 

dengan fungsi lembaga penaungannya itu, peranannya harus lebih dinamis dan aktif  

dari yang sudah-sudah, serta servisnya pun makin baik dan sempurna. Oleh karena 

itu jelaslah kepada kita, tujuan didirikannya perpustakaan tersebut adalah untuk 

turut memperlancar dan mensukseskan fungsi tridharma perguruan tinggi, fungsi 

tridharma perguruan tinggi sejalan dengan fungsi universal perpustakaan pada 

umumnya yakni edukatif, informatif, rekreatif, dan riset.4 

Peningkatan mutu dalam proses belajar mengajar dimulai dari perencanaan 

pengajaran yang melibatkan langsung sumber belajar yang beragam. Untuk 

mengatasi perubahan yang terus berkembang diperlukan sumber belajar yang dapat 

memenuhi segala tuntutan. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang 

memiliki beragam informasi yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman 

                                                             
4  Noerhayati S, Pengelolaan Perpustakaan, (Bandung: Alumni, 1987), h. 50-51. 
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dengan koleksi pustaka dan sumber informasi melalui penyediaan layanan internet 

dan lain-lain.5 

Fasilitas yang baik sangatlah penting untuk dapat mempermudah pengguna 

dalam memanfaatkannya, baik dalam hal memanfaatkan bahan koleksi 

perpustakaan maupun dalam hal memanfaatkan media pendidikan lainnya yang 

terdapat di dalam perpustakaan. 

Dengan adanya peran dari perpustakaan tersebut, dimungkinkan prestasi 

belajar dari mahasiswa mengalami peningkatan. Dari latar belakang di atas penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi, Karenanya penulis melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Uin Antasari 

Banjarmasin Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan S1 Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi Islam Angkatan 2017 UIN Antasari 

Banjarmasin” Seperti apakah pengaruh pemanfaatan perpustakaan yang telah 

diberikan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dalam meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa. 

 

B. Definisi Operasional 

1. Pemanfaatan 

Pemanfaatan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “manfaat” 

yang berarti guna atau faedah. Jadi pemanfaatan adalah memanfaatkan agar 

berguna atau berfaedah6. 

                                                             
5 Nurhayani, “Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Terhadap Prestasi Belajar IPS Melalui 

Motivasi Belajar” Jurnal Pendidikan. Vol. 2 No. 11, 2017, h. 1444. 
6 Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 

h. 1362. 
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Pemanfaatan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan adanya 

perpustakaan perguruan tinggi di UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Secara umum perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan 

yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi untuk mendukung visi, misi, 

dan tujuan lembaga.7 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan 

bagian intergral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.8 

Perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpustakaan 

perguruan tinggi UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni 

“Prestasi” dan “belajar”, yang mempunyai arti yang berbeda. Prestasi adalah 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual atau 

kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya).9 

Sedangkan belajar menurut Slameto, dalam bukunya Belajar dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya” bahwa belajar ialah “Suatu usaha yang 

                                                             
7 Darwanto, Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Perguruan Tinggi, (Jakarta: 

Perpustakaan Nasional RI, 2018), h. 7. 
8 Ibid., h. 5. 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 2006), h. 787. 
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dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.10 

Jadi prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa/mahasiswa 

selama berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, 

prestasi belajar dalam perguruan tinggi berbentuk pemberian nilai dari dosen 

kepada mahasiswanya, biasanya prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka, 

huruf, atau kalimat dan terdapat dalam periode tertentu. 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini berupa hasil prestasi 

belajar mahasiswa yaitu prestasi belajar mahasiswa jurusan S1 ilmu 

perpustakaan dan informasi islam UIN Antasari Banjarmasin. 

4. Mahasiswa 

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa didefinisikan sebagai 

orang yang belajar  di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah seseorang yang 

sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang 

menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas.11 

Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian adalah mahasiswa jurusan 

S1 ilmu perpustakaan dan informasi islam UIN Antasari Banjarmasin angkatan 

2017. 

                                                             
10 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), 

h. 2. 
11 Damar A Hartaji, Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan Jurusan 

Pilihan Orang tua, (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2012), h. 5. 
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Jadi yang dimaksud dari penelitian ini, ingin mengetahui bagaimana 

pemanfaatan perpustakaan perguruan tinggi dalam menunjang prestasi belajar 

mahasiswa, yang mana prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa/mahasiswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar, prestasi 

belajar dalam perguruan tinggi berbentuk pemberian nilai dari dosen kepada 

mahasiswanya, biasanya prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka atau huruf. 

Dalam penunjang proses belajar mengajar mahasiswa harus bisa menyaring 

informasi-informasi dengan memperbanyak referensi diantaranya dengan 

memanfaatan bahan koleksi perpustakaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pendidikan 

sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan perpustakaan UIN 

Antasari Banjarmasin terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 ilmu perpustakaan 

dan informasin islam Angkatan 2017 UIN Antasari Banjarmasin? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui 

seberapa berpengaruhnya pemanfaatan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin 

terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan S1 ilmu perpustakaan dan informasin 

islam Angkatan 2017 UIN Antasari Banjarmasin. 
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E. Alasan Memilih Judul 

Alasan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul di atas, yaitu: 

1. Mengingat pentingnya perpustakaan perguruan tinggi dalam belajar sangat perlu 

diketahui untuk melihat kualitas belajar mahasiswa dan mampu membawa 

mahasiswa pada hasil belajar yang memuaskan khususnya pada pemanfaatan 

perpustakaan itu sendiri. 

2. Ingin mengetahui adakah pengaruh yang signifikan dari prestasi belajar 

mahasiswa jika perpustakaan perguruan tinggi dimanfaatkan dengan baik. 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

memperoleh  pengetahuan bagi pembaca bahkan dunia pendidikan khususnya 

dalam pemanfaatan perpustakaan perguruan tinggi dalam peningkatan 

prestasi belajar mahasiswa. 

b. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

c. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti 

sendiri ataupun mahasiswa lain. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada dosen dengan data-

data yang mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. 
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Dengan demikian, perpustakaan menjadi penunjang pengembangan 

akademik mahasiswa apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. 

b. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang pemanfaatan perpustakaan 

dan hubungannya dengan hasil belajar sehingga memahami dan mengerti 

pentingnya perpustakaan dan pada akhirnya tumbuh kesadaran pada diri 

mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan perguruan tinggi dengan baik. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat perpustakaan perguruan tinggi 

oleh mahasiswa jurusan S1 ilmu perpustakaan dan informasi islam. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis akan menelaah karya tulis ilmiah 

yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, sebagai berikut: 

1. Karya tulis ilmiah yang pertama skripsi oleh Kartina (2017), yang berjudul 

“Hubungan Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Dan Minat Belajar 

Siswa Dengan Hasil  Belajar PKN kelas III SDN Gugus Wisanggeni Kota 

Semarang”. Hasil penelitian tersebut berisikan mengenai: (1) ada hubungan 

antara pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dengan hasil belajar PKn 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,660. (2) ada hubungan antara minat belajar 

siswa dengan hasil belajar PKn dengan koefisien 0,625. (3) pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan sekolah dan minat belajar siswa dengan hasil belajar PKn dengan 

koefisien 0,730. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dan 
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minat belajar siswa dengan hasil belajar PKn kelas III SDN Gugus Wisanggeni 

Kota Semarang.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari segi judul, subjek 

penelitian, dan jumlah variabel dalam penelitian Kartina adalah hubungan 

pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dan minat belajar siswa dengan hasil 

belajar pkn, dengan subjek siswa kelas III SDN Gugus Wisanggeni kota 

semarang, sedangkan peneliti menggunakan subjek mahasiswa S1 ilmu 

perpustakaan dan informasi islam angkatan 2017 UIN Antasari Banjarmasin. 

Pada penelitian Kartina terdapat 3 variabel yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel 

terikat, sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel, 1 variabel bebas dan 

1 variabel terikat.  

2. Karya tulis ilmiah yang kedua skripsi oleh Elda Maulina (2015), yang berjudul 

“Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Siswa Kelas X Di SMA Negeri Se-Kecamatan Klaten Selatan”. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kondisi fasilitas perpustakaan di SMA Negeri se-

Kecamatan Klaten Selatan telah memenuhi standar yang ditetapkan dengan 

persentase sebesar 94,4% dan berada dalam ketegori tinggi. Pemanfaatan 

fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa dalam kategori 

sedang dengan persentase 45,23%, secara rinci yaitu: penggunaan fungsi 

perpustakaan dalam kategori sedang, kegiatan pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan dalam kategori sedang, dan upaya meningkatkan minat baca dalam 

kategori sedang. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terdapat pada variabel penelitian, 

dan subjek penelitiannya. Variabel X pada penelitian Elda Maulina adalah 

pemanfaatan fasilitas dan variabel Y nya adalah Meningkatkan Minat Baca 

Siswa, sedangkan variabel X peneliti adalah Pemanfaatan Perpustakaan, dan 

variabel Y adalah prestasi belajar. Dengan subjek penelitian mahasiswa S1 ilmu 

perpustakaan dan informasi islam UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Pengaruh 

pemanfaatan perpustakaan jurusan teknik sipil terhadap prestasi belajar 

mahasiswa jurusan teknik sipil” oleh Siti Aisiyah dan Noorbaity, penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Software SPSS Statistics 17  dan metode 

analisis deskriptif untuk setiap indikator variabel pemanfaatan perpustakaan. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa (1) ada pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan jurusan teknik sipil terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan 

teknik sipil Politeknik Negeri Jakarta, dan (2) besarnya pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan jurusan teknik sipil terhadap prestasi belajar mahasiswa adalah 

73,1% yang berarti pengaruh tersebut dinyatakan erat dan searah. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terdapat pada subjek penelitian 

dan variabel bebasnya, pada penelitian Siti Aisiyah dengan Noorbaity subjek 

penelitiannya adalah Mahasiswa jurusan teknik sipil dan untuk variabel 

bebasnya tentang pemanfaatan perpustakaan jurusan teknik sipil sedangkan 

penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa jurusan S1 ilmu perpustakaan dan 

informasi islam angkatan 2017 UIN Antasari Banjarmasin dengan variabel 

bebasnya tentang perpustakaan Universitas. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau dapat 

diartikan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.12 Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol 

(H0). Hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang akan diuji dengan dinyatakan 

dalam kalimat positif, sedangkan hipotesis nol (H0) dinyatakan dalam kalimat 

negatif. Adapun hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan UIN Antasari 

Banjarmasin terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan S1 ilmu 

perpustakaan dan informasi islam angkatan 2017 UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Ha : Terdapat pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan UIN Antasari 

Banjarmasin terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan S1 ilmu 

perpustakaan dan informasi islam angkatan 2017 UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Peneliti mengambil salah satu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

yakni Ha : Terdapat pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan UIN Antasari 

                                                             
12 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan 

Aplikasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.76. 
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Banjarmasin terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan S1 ilmu perpustakaan dan 

informasi islam angkatan 2017 UIN Antasari Banjarmasin. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penulis menguraikan tahapan-tahapan pembahasan penulisan yang 

diklasifikasi dalam beberapa Bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian pendahuluan memuat uraian yang 

berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI, landasan teori merupakan bagian yang 

menjelaskan  teori yang berhubungan dengan penelitian, memuat mengenai suatu 

konsep yang bersifat mendukung penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bagian ini diuraikan hal-hal yang 

bisa menggambarkan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, instrument penelitian, uji coba 

instrument penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian yang akan 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, memuat gambaran umum lokasi penelitian, 

diskripsi data, analisis data pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belajar 

mahasiswa, uji klasik dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP, pada bagian ini berisi simpulan dan sasaran yang 

dikemukakan peneliti berdasarkan apa yang diteliti. Simpulan bukanlah ringkasan, 

tetapi merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. 


