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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perngaruh 

ketersediaan koleksi terhadap minat baca, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Pendapat responden tentang ragam koleksi yang ada di perpustakaan SMA 2 

Semarang adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar  

60% responden  menyetujui ragam koleksi yang sudah sesuai dengan 

kebutuhan siswa di perpustakaan SMA 2 Semarang 

2) Pendapat responden tentang  jumlah koleksi yang ada di perpustakaan SMA 2 

Semarang adalah sangat setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis 

sebesar 77,8% responden sangat menyetujui jumlah koleksi di perpustakaan 

SMA 2 Semarang. 

3) Pendapat responden tentang kualitas koleksi yang ada di perpustakaan SMA 2 

Semarang adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 

64,1% responden menyetujui kualitas koleksi di perpustakaan SMA 2 

Semarang. 

4) Pendapat responden tentang ketersediaan sumber belajar yang ada di 

perpustakaan SMA 2 Semarang adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan 

hasil analisis sebesar 63,3 % responden menyetujui ketersediaan sumber 

belajar di perpustakaan SMA 2 Semarang. 
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5) Pendapat responden tentang pelayanan yang ada di perpustakaan SMA 

2 Semarang adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis 

sebesar 40,6% responden menyetujui pelayanan yang ada di 

perpustakaan SMA 2 Semarang. 

6) Pendapat responden tentang proses belajar siswa di SMA 2 Semarang 

adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 48,2 % 

responden menyetujui proses belajar siswa di SMA 2 Semarang. 

7) Pendapat responden tentang kesenangan membaca di Perpustakaan 

SMA 2 Semarang adalah setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil 

analisis sebesar 57,8 % responden menyetujui membaca di 

perpustakaan SMA 2 Semarang 

8) Pendapat responden tentang frekuensi membaca siswa adalah kurang 

setuju. Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 37,8% 

responden kurang setuju dengan membaca, karena siswa lebih 

menyukai bermain dari pada membaca. 

9) Pendapat responden tentang manfaat membaca adalah sangat setuju. 

Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 46,7%  responden 

sangat setuju dengan manfaat membaca yang berguna bagi siswa SMA 

2 Semarang. 

10)  Pendapat responden tentang suasana perpustakaan adalah setuju. Hasil 

ini dibuktikan dengan hasil analisis sebesar 46,1 % responden 

menyukai suasana perpustakaan di SMA 2 Semarang yang dapat 

meningkatkan minat baca siswa.   
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11)  Hubungan positif antara ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA 2 

Semarang dengan minat baca siswa kelas X yang ditunjukkan dengan 

nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,414 yang berarti terdapat 

hubungan positif dalam kategori cukup berarti. Ini berarti juga jika 

ketersediaan koleksi di  perpustakaan SMA 2 Semarang ditingkatkan, 

maka minat baca siswa kelas X akan meningkat dan sebaliknya jika 

ketersediaan koleksi kurang diperhatikan, maka minat baca siswa akan 

menurun. 

12) Uji keberartian (signifikansi) uji t menggunakan taraf signifikan  5% 

yang diperoleh t hitung = 4,271 > t tabel 1,987 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara ketersediaan koleksi dengan minat baca. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disarankan hal – hal 

sebagai berikut : 

1) Langkah awal untuk menumbuhkan minat baca siswa dengan 

menyediakan berbagai macam judul buku dari berbagai macam subjek 

dan menambah jenis bacaan agar koleksi yang dimiliki perpustakaan 

SMA 2 Semarang lebih beragam. Karena minat atau selera siswa untuk 

membaca akan tumbuh diawali dari ketertarikan siswa terhadap bahan 

bacaan. Oleh karena itu hendaknya perpustakaan SMA 2 Semarang 

dalam menyediakan koleksi melalui perencanaan yang matang dengan 
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mengutamankan unsur keragaman koleksi dalam upaya peningkatan 

minat baca. 

2) Untuk dunia perpustakaan karena ketersediaan koleksi di perpustakaan 

SMA 2 Semarang memiliki kontribusi pengaruh 0,414 terhadap minat 

baca siswa, berarti masih ada 0,586 pengaruh dari variabel lain, maka 

perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui variabel lain agar 

minat baca siswa menjadi lebih baik lagi. 

3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat 

menuntut perpustakaan untuk terus memperbaharui koleksinya agar 

informasi yang disediakan tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Karena 

mungkin saja bahan bacaan yang tersedia beberapa tahun lalu tahun ini 

sudah ketinggalan zaman. Begitu juga dengan koleksi yang monoton 

dan sudah sering dibaca menjadi kurang menarik. Untuk itu koleksi 

yang disediakan perpustakaan SMA 2 Semarang harus terus 

diperbaharui agar tetap segar, menarik dan mutakhir. 
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