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ABSTRACT
The objective of this research is to inform the user education influences of the advantage
of libraries in the Republic of Indonesia National Library. This research uses quantitative
methods by using descriptive approach. This research is conducted at the Republic of
Indonesia National Library, Central Jakarta. The total of population in this research is
11.542 people and the total of sample is 100 people, that are calculated by using the Slovin
formula. This research uses data collection techniques consisting of questionnaires,
observation and literature. The data analysis technique used in this study is validity testing,
reliability testing and simple linear regression analysis using SPSS software (Social
Sciences Statistics Package). The results of this research is tested by the hypothesis
testing with sig.t arithmetic <(α = 0.05), it can be concluded that there is a significant
influence between user education on library use in the Republic of Indonesia National
Library.
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1. PENDAHULUAN
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namun apabila sistem dari perpustakaan
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2. TINJAUAN PUSTAKA
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perpustakaan
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banyak pemustaka yang semakin tertarik

𝑛=

untuk memanfaatkan koleksi yang ada di

,

perpustakaan tersebut serta kenyamanan
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Penelitiana

aini

𝑛 = 99 Responden

amerupakan

penelitiana ametode akuantitatif adengan
Pada
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4.HASIL
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DAN

PEMBAHASAN
Dalam pengamatan penulis pada
saat melakukan penelitian di lokasi tempat

pemakai. Setiap jawaban dari pernyataan

penelitian langsung yakni di Perpustaakaan

pendukung dijelaskan dalam bentuk tabel
presentase

PENELITIAN

dengan

kegiatan di perpustakaan dan pendidikan

dengan

pemanfaatan

Republik Indonesia).

menggunakan akuesioner, observasi adan
akuesioner
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perpustakaan di Perpustakaan Nasional

diberlakukan di dalama apenelitian aini
kepustakaan

santara

pendidikan pemakai dan
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kegiatan
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baik.
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merupakan
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instrumen penelitian dan apabila instrumen

2. Setuju

:3

dikatakan maka dari itu instrumen tersebut

3. Tidak Setuju

:2

dinyatakan dapat dipakai untuk menjadi

4. Sangat Tidak Setuju

:1

tolak ukur seperti apa yang seharusnya
untuk diukur. Hasil uji validitas dapat dilihat

Hasil dari kuesioner tersebut diolah

dibawah:

kembali menggunakan uji validitas dan uji

1. Pendidikan Pemakai (X)

reliabilitas dan diolah dengan software
SPSS (Statistical Package Sosial Science)

X1

0,646

Valid

versi 18 dan menggunakan hubungan dua

X2

0,667
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X3

0,601

Valid

X4

0,611

Valid

pemanfaatan

X5

0,738

Valid

perpustakaan, maka dapat dirumuskan

X6

0,730

Valid

X7

0,520

Valid

X8

0,566

Valid

X9

0,747

Valid

X10

0,681
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variabel. Hipotesis yang diujikan pada
penleitian ini adalah pendidikan pemakai
yang diperkirakan memberi pengaruh yang
signifikan
hipotesis

terhadap
dengan

memperoleh

hasil

sebagai berikut:
Ho : β = 0, (adalah tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara variabel pendidikan
pemakai dan pemanfaatan perpustakaan di
Perpustakaan

Nasional

Republik

Indonesia).

2. Pemanfaatan Perpustakaan (Y)
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Y1

0,495

Valid

Cronbach’s Alpha

Keterangan

Y2

0,519

Valid

0,827

Reliabel

Y3

0,550

Valid

Y4

0,449
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Y5

0,377

Valid

Y6

0,574
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Y7

0,691
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Suatu

data

dapat

dinyatakan

reliabel yaitu dilihat dari cronbach’s alpha
diangka 0,800 keatas.
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cara untuk mengambil keputusan untuk
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0,717

Valid
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akhirnya
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kesimpulan penelitian.

Berdasarkan persamaan regresi
yang ada, dapat dirumuskan apersamaan
regresij asebagai nberikut:

Suatu data dinyatakan valid dilihat dari
pearson product moment dengan angka

Y = a + bX

0,300 keatas.
Y = 19,045 + 0,656
Selanjutnya

menggunakan

uji
Pengaruha aPendidikan aPemakai

reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu
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penelitian
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aPemanfaatan
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Nasional Republik Indonesia.

dari masing-masing pernyataan yang telah
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1. Pendidikan Pemakai (X)
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aPerpustakaan
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Cronbach’s Alpha

adi

perpustakaana
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aPerpustakaan

Nasional Republik Indonesia).
H1:𝛽1 ≠ 0 (Terdapata apengaruh ayang
signifikana santara variabel pendidikan
2. Pemanfaatan Perpustakaan (Y)

pemakaia
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dan

apemanfaatan

perpustakaanA

adi

aPerpustakaan

kebutuhan informasi yang diperlukan oleh

Nasional Republik Indonesia.

pemustaka.

hasil

penelitian

menunjukkan bahwa tingkat kunjungan

1. Besarnya taraf nyata (𝛼) = 5% =
0,5

pemustaka

ke

Perpustakaan

Republik

Indonesia
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tinggi
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2. Besarnya taraf nyata (𝛼 = 0,05)
dari hasil regresi. Nilaia at ahitung

1-2

yanga

pemanfaatan pemustaka ke Perpustakaan

adihasilkan

sadalah

hari

dalam

seminggu.

Tingkat

Nasional Republik Indonesia adalah tinggi

sebesara 0,000

karena waktu yang dihabiskan pemustaka

3. Membandingkan nilaia at atabel

sebanyak 1-4 jam.

dana at ahitung.
Apabila sig. t hitung ≤ alpha (𝛼 =

Dilihat

0,05, makas H𝜊 ditolak

berkunjung

dari
ke

tingkat

usia

Perpustakaan

yang

Nasional

Apabila sig. t hitung ≥ alpha (𝛼 =

Republik Indonesia bahwa yang banyak

0,05), maka H𝜊 diterima

berkunjung adalah usia 18-21 tahun yang
masuk di kategori mahasiswa. Tujuan

Hasil pengujian hipotesis bahwa t
hitung

Dari

lebih

kecil

dari

alpha

berkunjung

(𝛼 =

ke

Perpustakaan

Nasional

Republik Indonesia karena pemustaka

0,05 )menjadi 0,000< 0,005, maka dapat

tertarik terhadap koleksi yang dimiliki oleh

disimpulkan ada apengaruh apendidikan

perpustakaan tersebut sebanyak 77 orang

pemakaia

apemanfaatan

yang senang dengan koleksi perpustakaan

aPerpustakaan

sedangkan 23 orang hanya memanfaatkan

aterhadap

perpustakaana

adi

Nasional Republik Indonesia.

fasilitas internet.
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