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ABSTRACT

Library SMPK 1 Harapan Denpasar is located at Jalan Sesetan no. 62 Denpasar. Population in
this research all library member of SMPK 1 Harapan Denpasar Library is about 1,679 student
as library. In the sampling calculation using the Slovin formula, abstain 324 student samples
with a total error of 5%. This research uses questionnaire, observation, and literature study.
Daily visitor data is 100 to 150 students, all respondents have visited the library more than 3
times a week for reasons of visiting the library looking for materials to complete the task given
by the teacher.
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dilakukan jumlah statistik pengunjung atau

KAJIAN PUSTAKA

pengguna di Perpustakaan SMPK 1 Harapan
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1. Di harapkan kepada perpustakaan dalam

Jenis-jenis

mengembangan koleksi untuk kemajuan

koleksi

perpustakaan

sekolah sangat beragam dan bervariasi.

SMPK 1 Harapan Denpasar

Jenis koleksi bahan pustaka tergantung
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kepada

beberapa

hal,

salah

satunya

khusus perpustakaan yang tersedia.

tergantung kepada usia sekolah dan dana
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adalah 324 sampel.Teknik analisi atau
pengumpulan data sangat diperlukan suatu

Penulis
metode

kuantitatif

menggunakan
yang

ada

penelitian ilmiah.

di

perpustakaan. Waktu dan tempat penelitian

Penyajian data adalah suatu narasi

yaitu5 (lima) bulan terhitung Pebruari-Juni

mengenai berbagai hal yang terjadi atau

2017. Tempat penelitian adalah SMPK 1

didapatkan

Harapan Denpasar, Jln. Raya Sesetan No

rumus

62 Denpasar Selatan Bali.Penelitian ini

2006:136) yaitu sebagai berikut :

di

lapangan

Slovin

menggunakan

(Bambang

Prasetyo,

adalah Siswa SMPK 1 Harapan Denpasar.
=

Sedangkan Objek penelitian ini adalah
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan SMPK
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1 Harapan Denpasar.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Sesetan No 62 Denpasar, Bali.
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sama bertanggung jawab atas pembangunan

kali dalam seminggu, seluruh responden
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pernah berkunjung ke perpustakaan (100%),

berdasarkan

sistem

pendidikan

nasional yang berdasarkan Pancasila dan
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setengah

dari responden (45%)

UUD 1945”.

berkunjung ke perpustakaan lebih dari 3 kali
dalam seminggu.Alasan siswa berkunjung ke
perpustakaan,

Koleksi SMPK 1 Harapan Denpasar

182

responden

dengan

persentase 56 % menyatakan setuju untuk

Koleksi yang dimiliki perpustakaan

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh

SMPK 1 Harapan Denpasar 5.237 eksemplar

gurunya, . Responden menyadari bahwa

dari 3.269 buah judul.Jenis CD yang ada

koleksi yang terdapat pada perpustakaan

diperpustakaan yaitu CD pendidikan seperti

berperan

Matematika, IPA dan IPS.

penting

dalam

menunjang

prosesbelajar.Koleksi perpustakaan SMPK 1
Harapan

Denpasar

rupanya

dianggap

memiliki banyak manfaat oleh responden
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