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Penehtian im benitik tolak dari permasaiahan, yaitu: "Bagaimanakah siswa
SArlAIv di kecamatan Tarogong Kabupaten Gam; memanfaatkan perpastakaar,
sekoiah dalam proses belajar mengajar? ".

Tujuaii penelitian ini adalah untuk meugetahui dan inenemukan bukti-bukti
empink tentartg bagaimana pemanfaatan pcrpustakaan sekoiah o'leh siswa daiam
proses belajar mengajar di SMAN di kecamatan Tarogong Kabupaten Garut.

Subjekjdalani penelitian ini adalah para siswa/siswi SMA Negeri di Kecamatan
^aroepng Kabupaten Garut yang menjadi anggota pcrpustakaan sekoiah. vakni /
SMS Negen i Tarogong, SiMA Negeri 2Tarogong, SMA Negeri 3TarogonV

Metode penelirian yang digunakan adalah metode 'deskriptill dengaii fcknik
survey. Instrumen penelitian herupa angkel/kuesioner dan studi kepustakaan..
analisis data dilakukan dengan raenggunakan Chi Kuadrat (z2) dan prosentase.

Kesijnpuian dari peneJiiiaii ijii adalah optiinalisasi pemanfaataji perpustakaan
sekoiah oieh siswa Sekoiah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Tarogong
Kabupaten Garut yang meliputi pelayanan perpustakaan, pemakaian perpustakaan
dan kolcksi/ bahan pustaka pcrpustakaan dirasakan olch siswa bclum optima!.





PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri,

dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang

tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang memiliki hidup

dan kehidupan yang dengan Rahmat, Ampunan dan Inayah-Nya kita semua masih

menjalani hidup dan kehidupan yang indah ini. Dan dengan Karunia-Nya pula

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana pendidJkan. Dengan judul skripsi 'Temanfaatan

Perpustakaan Sekoiah Oieh Siswa Sekoiah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan

Tarogong Kabupaten Garut"

Permasalahan dalam skripsi ini adalah berkenaan tentang "Bagaimanakah

siswa SMAN di kecamatan Tarogong Kabupaten Garut memanfaatkan

perpustakaan sekoiah dalam prosesbelajar mengajar? "

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan

dalam segi isi maupun kelengkapan yang lainnya. Oieh karena itu penulis

berharap adanya masukan berupa kritik maupun saran yang membangun dari

berbagai pihak.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besamya bagi kita semua, serta mampu memberikan sumbangsih bagi

kemajuan dunia pendidikan dimasayang akan datang.
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2. Drs Dinn wahyudin M.A. selaku pembimbing satu dan Drs Dadang

Sukirman MPd selaku pembimbing dua yang dengan begitu sabar dan

penuh dengan keihlasannya membinbing penulis menyelesaikan sripsi ini

sesuai dengan harapan.

3. Drs. Rudi Susilana, M.Si_selaku ketua jurusan kurikulum dan teknologi

pendidikan.

4. Kepala sekoiah SMAN 1 TAROGONG, SMAN 2 TAROGONG, SMAN 3

TAROGONG yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk

melakukan penelitian di sekoiah tersebut.

5. kepala perpustakaan sekoiah serta pustakawan SMAN I TAROGONG,

SMAN 2 TAROGONG, SMAN 3 TAROGONG yang telah meluangkan

waktunya untuk penulis dalam membimbing dan memberikan data yang

dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

6. siswa-siswi SMAN 1 TAROGONG, SMAN 2 TAROGONG, SMAN 3

TAROGONG yang dengan tuius mau membantu penulis memberikan

waktu dan kesempatannya kepada penulis untuk memberikan data serta

keterangan yang penulis butuhkan.
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yang telah membantu dalam urusan administrasi selama penulis kuliah

maupun selama penyusunan skripsi ini.
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yang tulus mendorong dan memotivasi penulis dalam menjalani kehidupan
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