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ABSTRAK 

NOVALINA. HUBUNGAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR DENGAN MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI 

SMK NEGERI 14 JAKARTA. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar dengan minat belajar pada kelas akuntansi di SMK Negeri 

14 Jakarta. 

 Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan februari sampai dengan 

bulan maret 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  survey korelasi dengan 

pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik secara 

proposiaonal propotionalrandomsampling. 

 Dalam hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar dengan minat belajar, makin tinggi pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar maka semakin meningkat pula minat belajar siswa. Hipotesis tersebut di uji 

dengan menggunakan uji analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dan uji-t untuk 

mengatahui keberatian korelasi kedua variabel serta koefisien determinasi untuk mengetahui 

besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. 

 Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang 

didapat adalah Ŷ = 80,88 + 0,470X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung  = 0,057 

sedangkan Ltabel untuk n = 75 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,102 Karena Lhitung  <  Ltabel  

maka variabel X dan Y berdstribusi normal. 

 Pengujian hipotesis dengan uji keberatian regresi menghasilkan Fhitung   28,83 > Ftabel  3,98 

yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung  

1,32 < Ftabel  1,80 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. 

 Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung  = 0,532. Selanjutnya 

dilakukan uji keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung  5,37 > ttabel 

1,67 . 

 Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar dengan minat belajar siswa. Dengan uji 

koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 28,31% variabel minat belajar siswa (Y) 

ditentukan oleh pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar (X). 

 



 

ABSTRAK 

NOVALINA THE RELATIONSHIP USE OF THE LIBRARY AS A LEARNING 

RESOURCE IN THE CLASS OF ACCOUNTING AT SMK 14 N JAKARTA. Jakarta : study 

of Economic Education, Concentration of Accounting Education, Economics and Administration 

Departement, Faculty of Economics, State University of Jakarta, Juli 2013. 

The purpose of this research was to determine the relationship use of the library as a 

learning resource in the class of accounting at SMK Negri 14 Jakarta.  This research has been 

done for two months from February 2013 until March 2013. Retrieval technique of sample in this 

research is survey. In this hypothesis has found that is a positive relationship use of the library 

as a learning resource in the class of accounting at  SMK Negri 14 Jakarta. The hypothesis is 

tested by using correlation analysis test product moment from Karl Pearson and test-t to know 

second correlation meaning of variable and coefficient of determination to know level of 

contribution variable X to variable Y. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ 

= 80,88 + 0,470X. After that data normality test by using Liliefors Formula and the result is 

Lcount = 0,057 in significant level 0,05 and Ltabel =0,102 so Lcount  < Ltabel  mean that the mistake of 

prediction regression Y to X has normal distribution. For regression significance test and the 

result is, Fcount (28,83) > Ftable (3,98). Showing that, it has significance regression. While 

regression linearity test, Fcount  (1,32) < Ftable (1,80), showing that regression is linear. The result 

of Product Moment of correlation coefficient test, is rxy  =0,532. Continued by using correlations 

coefficient significance test, with t-test. Counting result is, tcount = (5,37) while ttable = (1,67) and 

so, tcount > ttable. The calculation of determination or decision the result obtained 28,31% variable 

employee performance (Y) is determined by the compensation (X). 
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