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ABSTRAK
Nama : Surianti
NIM : 40400112142
Jurusan     : Ilmu Perpustakaan
Judul : Persepsi siswa tentang ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Skripsi ini membahas tentang “Persepsi Siswa Tentang Ketersediaan Koleksi di
Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”.
Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi siswa
tentang ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa tentang
ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriktif dengan pendekatan kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa-siswi yang ada di SMA
Muhammadiyah Kalosi dengan jumlah 705 orang. Teknik pengambilan sampel
dengan menggunakan rumus Slovin sehingga yang menjadi sampel sebanyak 88
responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode kuesioner
dengan instrumen angket, observasi dan dokementasi. Data yang terkumpul diolah
dengan teknik analisis statistik uji validitas dan uji reabilitas dengan bantuan program
SPSS v.22.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel frekuensi menunjukkan
bahwa secara keseluruhan ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi. Dari 20 pernyataan 801 kali dari 88 responden jawaban
setuju atau 45,48%. Dan dari 20 pernyataan 960 kali dari 88 responden jawaban tidak
setuju atau 54,52%, Maka disimpulkan bahwa ketersediaan koleksi di perpustakaan
SMA Muhammadiyah Kalosi masih kurang dengan kebutuhan pemustaka sehingga
siswa tanpaknya malas berkunjung ke perpustakaan.

(Kata kunci : Ketersediaan Koleksi)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan tempat di mana kita dapat memperoleh berbagai

informasi  dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan, oleh karena itu

perpustakaan harus menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tugas utama sebuah perpustakaan ialah membangun koleksi yang kuat demi

kepentingan pemustaka, Ketersediaan koleksi buku di perpustakaan dituntut

senantiasa berkembang dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dalam konteks kepustakawanan pengembangan koleksi haruslah

memprioritaskan kualitas koleksi. Sedangkan menurut Lasa (2009:63) koleksi

merupakan nafas perpustakaan. Perpustakaan tanpa koleksi ibarat manusia sesak

nafas, tersengal-sengal dalam menghirup udara yang bisa saja lama-kelamaan tidak

dapat bernafas. Koleksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi

masyarakat pemustaka. Maka dari itu perpustakaan harus mampu mengkaji atau

mengenali siapa masyarakat pemustakanya dan informasi apa yang diperlukan,

mengusahakan tersedianya jasa pada saat diperlukan, serta mendorong pemustaka

untuk menggunakan fasilitas yang disediakan di perpustakaan (Qalyubi, 2007:77)

Melihat kebutuhan informasi yang begitu besar bagi orang-orang yang

mempunyai minat belajar yang tinggi, seorang siswa akan senantiasa mencari dan

mengunjungi tempat-tempat yang dinilai dapat memenuhi akan kebutuhan

informasinya. Sesuai dengan asas kerelevansian, dan asas berorientasi pada

kebutuhan pemustaka, semakin relevan koleksi pada sebuah perpustakaan, maka akan

semakin dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, (Surahmad 2010). Apabila
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pemustaka merasa kebutuhan informasinya itu dapat terpenuhi, maka pemustaka

tersebut akan mencarinya ke perpustakaan, yang artinya baik buruknya sebuah

koleksi perpustakaan akan sangat mempengaruhi minat pemustaka untuk berkunjung

ke perpustakaan yang bersangkutan.

Dalam tujuan pendirian perpustakaan tersebut, maka perpustakaan dituntut

untuk mampu menyediakan koleksi yang berkualitas dan yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Mengingat pentingnya koleksi, ,maka sudah selayaknya

perpustakaan lebih ditingkatkan, karena ketersediaan koleksi merupakan aset utama

dalam memberikan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dalam

rangka memperluas ilmu pengetahuannya. Salah satu tujuan ketersediaan koleksi

perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pemustaka (Yulia, 1993).

Ketersediaan koleksi di perpustakaan sebagai sarana dan prasarana dalam

menunjang proses pembelajaran  di sekolah, selain itu ketersediaan koleksi juga dapat

membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Ketersediaan koleksi di perpustakaan harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan

siswa. Dengan demikian siswa dapat memanfaatkan seluruh koleksi yang ada pada

perpustakaan khususnya pada buku pelajaran. Menyadari akan pentingnya

ketersediaan koleksi di perpustakaan maka perpustakaan menyediakan koleksi yang

valid dan signifikan serta seimbang. Oleh karena itu perpustakaan sekolah sudah

selayaknya memiliki koleksi yang tepat, akurat, dan memadai demi kepentingan

siswa.
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Koleksi perpustakaan sekolah difokuskan pada koleksi yang dapat menunjang

sistem pendidikan dalam sekolah. Koleksi perpustakaan sekolah tidak dilihat pada

banyaknya jumlah bahan pustaka atau jenis terbitan lainnya melainkan ditekankan

pada kualitas koleksinya. Dari koleksi perpustakaan pengguna dapat memperoleh

informasi yang dibutuhkan, akan tetapi banyaknya koleksi perpustakaan belum dapat

di jadikan tolak ukur yang paling utama bagi idealnya sebuah perpustakaan.

Untuk terlaksananya ketersediaan koleksi di perpustakaan hendaknya

pustakawan mengetahui kebutuhan siswa, dengan mengetahui kebutuhan siswa

ketersediaan  koleksi di perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Akan

lebih tepat apabila antara keinginan dan permintaan siswa terhadap ketersediaan

koleksi di perpustakaan dikomunikasikan dengan pustakawan. Keberhasilan

perpustakaan dinilai dari banyaknya siswa yang berkunjung ke perpustakaan dan

dapat juga dinilai dari kesesuiaan koleksi yang tersedia dengan kebutuhan pengguna

atau siswa, oleh sebab itu perlu dilakukan persepsi terhadap koleksi, dengan

melakukan persepsi, pustakawan dapat mengetahui koleksi yang ada di perpustakaan

dan pustakawan bisa melakukan penambahan terhadap koleksi yang dibutuhkan siswa

sehingga kebutuhan siswa bisa terpenuhi.

Perpustakaan merupakan tempat koleksi (benda) yang mengandung informasi,

dengan membaca maka setiap umat manusia akan gemar mencari dan mengumpulkan

informasi yang dibutuhkan, sebagaimana firman Allah Swt, Dalam (Q.S Al

Baqarah/2:31.)
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Terjemahnya:

“Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar!" (Kementrian Agama RI, 2012: 14).

Ayat di atas menjelaskan tentang identifikasi benda (koleksi) sudah diajarkan

kepada Nabi Adam AS. Sebagai salah satu cara tuhan untuk merespon pertanyaan

para malaikat yang sekaligus menjadi eksistentis khalifahan manusia (Adam AS.)

kemampuan menjelaskan benda beserta seluruh fungsinya merupakan tradisi yang

berlanjut sampai hari ini. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap kegemaran manusia

untuk mengumpulkan berbagai benda sebagai koleksi (Mathar, 2012: 113).

Adapun kaitan ayat di atas dengan ketersediaan koleksi ialah sebagaimana

yang kita ketahui bahwa koleksi yang ada di perpustakaan harus disesuaikan dengan

kebutuhan pemustaka agar pemustaka merasa puas pada saat menggunakan koleksi

yang ada di perpustakaan.

Perpustakaan menurut Undang-Undang RI 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yaitu

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya

rekam secara propesional dengan sistem yang barguna memenuhi kebutuhan

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka

(Perpustakaan Nasional RI, 2009: 5).
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Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Sa’diyah (2016) tentang

ketersediaan koleksi di perpustakaan pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan temuannya bahwa hasil perolehan data mengenai ketersediaan koleksi di

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikategorikan lengkap

dengan skor 2,73. Hasil perolehan data kepuasan pemustaka di Perpustakaan

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikategorikan baik dengan skor 2,76.

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa ketersediaan koleksi mempunyai hubungan

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pemustaka. Hasil tersebut ditunjukkan

dengan nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,721 (> r tabel 0,138) dengan

signifikansi 0,000 (< 0,05). Dengan demikian maka hipotesis kerja (Ha) yang mana

terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan koleksi perpustakaan dan

kepuasan pemustaka diterima.Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan kepada

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menambahkan

atau lebih memperhatikan ketersediaan koleksi tabloid dan majalah serta dapat lebih

meningkatkan kelengkapan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka

Penelitian ini juga dilakukan oleh Chayani (2015) tentang ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta hasil penelitian

menunjukan bahwa kebutuhan informasi siswa dan ketersediaan informasi di

perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta di bagi menjadi  3 dimensi yaitu

dimensi personal yang member informasi yang spesipik seperti kebutuhan personal

yaitu kebutuhan menyangkut pribadi siswa. Dimensi kedua adalah peran sosial yaitu

perannya sebagai pelajar, ketiga adalah dimensi lingkungan, baik di dalam maupun di
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luar sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

koleksi perpustakaan berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan informasi  siswa.

Berbeda dengan itu Famela (2015) tentang ketersediaan koleksi di

perpustakaan MAN 2 Ciamis Jawa Barat hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi

siswa terhadap ketersediaan koleksi mata pelajaran umum tergolong dalam kategori

baik dan dapat disimpulkan bahwa persepsi pemustaka terhadap ketersediaan koleksi

mata pelajaran umum di perpustakaan MAN 2 Ciamis Jawa Barat di kategorikan

baik.

Berdasarkan uraian ketiga penelitian di atas walaupun tempat penelitiannya

berbeda begitupun dengan hasil penelitian berbeda pula namun sama-sama membahas

tentang ketersediaan koleksi. Dalam penelitian kali ini yang akan diteliti oleh penulis

yaitu Persepsi Siswa Tentang Ketersediaan Koleksi di Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Observasi awal yang telah penulis lakukan di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dari hasil pengamatan

penulis, tanpaknya siswa malas berkunjung ke perpustakaan karena dilihat dari segi

kondisi atau ketersediaan koleksi perpustakaan tersebut sangat minim.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul “Persepsi siswa tentang

ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan

Alla Kabupaten Enrekang”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah yang bisa

dirumuskan adalah Bagaimana persepsi siswa tentang ketersediaan koleksi di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini,

menghindari adanya ketidakpahaman maka penulis memberikan pengertian

terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul skripsi Persepsi siswa

tentang ketersedian koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang’.

Ketersediaan koleksi adalah adanya sejumlah koleksi atau bahan pustaka

yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan cukup memadai jumlah koleksinya.

Kesiapan koleksi yang telah dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk

kemudian dilayangkan dan disebarluaskan informasinya, dan koleksi tersebut

disediakan agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ketersediaan Koleksi di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten

Enrekang adalah tersedianya sejumlah koleksi di perpustakaan yang sesuai

dengan informasi yang diinginkan oleh pemustaka dalam memenuhi

kebutuhannya di perpustakaan.
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2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi ruang

lingkup penelitian untuk memudahkan proses pelaksanaan penelitian. Adapun

ruang lingkup dalam penelitian ini yang penulis batasi pada ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla

Kabupaten enrekang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini meneliti tentang persepsi siswa tentang ketersediaan koleksi di

SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Banyak

referensi yang berkaitan dengan penelitian tersebut, tetapi penulis hanya

mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut:

1. Evaluasi Ketersedian Koleksi Perpustakaan, oleh Hilda Aryani. Jakarta:

Gramedia, 2011. buku ini bermaksud mendiskripsikan dan mengukur

ketersedian koleksi dan pemanfaatan koleksi perpustakaan.

2. Manajemen dan Organisasi  Perpustakaan, oleh Quraisy Mathar. Jakarta:

Alauddin Universitas Press, 2012. Tentang perpustakaan yang baik adalah

perpustakaan yang dapat berfungsi secara optimal dalam hal penyedian

berbagai koleksi. Kelengkapan koleksi perpustakaan menjadi salah satu kunci

tercapainya layanan yang bermutu. Sementara perpustakaan yang memiliki

koleksi terbatas (kurang), akan mengalami persoalan dalam hal meningkatkan

mutu halaman.
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3. Pemilihan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, oleh Hildawati Almah.

Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012. Menyatakan bahwa koleksi pada

sebuah perpustakaan memegang peranan yang sangat penting, karena produk

utama yang ditawarkan oleh sebuah perpustakaan adalah ketersedian koleksi

yang lengkap dalam perpustakaan. Koleksi harus disesuaikan dengan

pemakainya. Koleksi merupakan daya tarik utama dari sebuah perpustakaan.

Salah satu aspek penting untuk membuat perpustakaan itu banyak digunakan

oleh pemustaka adalah ketersediaan koleksi yang memadai dan memenuhi

kebutihanya. Oleh karena itu setiap perpustakaan perlu membangun koleksi

yang kuat demi kepentingan pemustakanya.

4. Perpustakaan dan Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan, oleh Wiji

Suwarno. Jogyakarta: Ar-ruzz media, 2011. Menyatakan bahwa bahan pustaka

atau koleksi yang disediakan untuk kepentingan belajar, informasi, rekreasi

kultural, dan penelitian bagi semua lapisan masyarakat mulai anak-anak,

remaja maupun dewasa.

5. Pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan, oleh Andi Ibrahim. Makassar:

Gunadarma ilmu, 2014. Menjelaskan tentang pengembangan koleksi yang

lasim digunakan di dunia perpustakaan untuk pengembangan, pengadaan

koleksi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dalam penilaiaan kebutuhan

pemakai serta sebagai sumber informasi perawatan koleksi perpustakaan dan

penyiagaan koleksi perpustakaan.
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6. Skripsi “persepsi pemustaka tentang ketersediaan koleksi referensi di

perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar”

Mamal. Makassar: Fakultas FAH, 2015. Membahas tentang persepsi

pemustaka tentang ketersediaan koleksi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, perbedaan

dari penelitian penulis yakni penulis akan meneliti mengenai ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang. Ketersediaan koleksi yang dimaksud dalam penelitian

ini yakni siswa di sarankan untuk memanfaatkan koleksi yang ada di

perpustakaan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui persepsi siswa

tentang ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan

pengembangan ilmu perpustakaan untuk mengetahui tentang

ketersediaan koleksi.

2)  hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai reverensi untuk penulisan

karya ilmiah dikemudian hari.
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b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelola perpustakaan

khususnya dan menjadi bahan masukan dalam menyediakan koleksi di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi

pustakawan dalam menyediakan koleksi perpustakaan.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi dapat diartikan

sebagai tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan, proses seseorang

mengetahui beberapa hal melalui panca indra (Poerwadarminta, 2003: 746).

Penerima stimulus (rangsangan) melalui indra (sensor) yaitu mulai

penglihatan, meraba, merasa dan penciuman. Stimulus dapat berupa gambar, warna,

suara (bunyi) tulisan dan tanda. Informasi yang datang dari alat indra yang perlu

terlebih dahulu diorganisasikan dan diterapkan sebelum dapat dimengerti, proses

inilah yang dinamakan persepsi (perception) (Poerwadarminta, 2003: 746).

Persepsi adalah pengalaman tentng objek, peristiwa atau hubungan yang

diperoleh dengan menyimpan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah

memberikan makna pada stimulus indrawi ( Rahmat, 2003: 51).

Adapun menurut Jasmine (2008:8) persepsi adalah proses internal

memungkinkan mengorganisasikan dan menafsirkan ransangan dari lingkungan kita

dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Sedangkan menurut istilah persepsi merupakan penilaian dan tanggapan

seseorang terdapat suatu objek atau dapat diartikan sebagai pengalaman tentang

objek/peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pada hakekatnya

persepsi merupakan pendapat, tanggapan, serta pengalaman tentang objek, peristiwa

dan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan
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pesan melalui interprestasi data indera, sehingga memungkinkan untuk memberikan

tanggapan apa yang sedang di amati.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh 3 faktor sebagaimana yang

dikemukakan oleh Jasmin (2008: 9), yaitu:

a. Membentuk persepsi itu sendiri.

b. Stimulus yang berupa objek maupun peristiwa tertentu.

c. Situasi dimana pembentukan persepsi itu sendiri.

Secara umum terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang

yaitu: diri sendiri, faktor sasaran, dan faktor situasi.

Sacara khusus hal-hal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman

Pengalaman merupakan segala sesuatu yang dialami sekarang diperoleh

dari hasil interaksi dengan lingkungan, pengalaman tersebut turut

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objek yang diamati.

b Sosialisasi

Proses sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar yang bersifat

khusus.

c. Wawasan

Persepsi turut pula dipengaruhi wawasan pemikiran tentang objek yang

diamati serta manfaat objek tersebut dimasa akan datang.
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d. Pengetahuan

Faktor pengetahuan tentang objek yang di amati sangat diperlukan

dalam memberikan arti tentang objek yang diteliti.

B. Indikator Ketersediaan Koleksi

Ketersediaan berasal dari kata sedia yang artinya siap atau kesiapan.

“ketersediaan adalah kesiapan suatu alat, tenaga, barang, modal, dan siap untuk

digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan.” (kamus besar

bahasa Indonesia, 1990: 223). Sedangkan “koleksi perpustakaan adalah kumpulan

bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan.”

Sedangkan menurut pendapat Sutarno. (2006:104) ketersediaan koleksi

mencakup:

1. Ketersediaan koleksi bahan pustaka seperti informasi, ilmu pengetahuan

teknologi dan budaya selalu terjadi setiap informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang di butuhkan para pengguna perpustakaan, dan selalu terjadi

setiap saat.

2. Setiap perpustakaan harus efektif untuk menghimpun, mengoleksi, dan

menyajikan koleksi bahan pustaka untuk dilayankan kepada para pemakai,

sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian koleksi bahan pustaka yang tidak

sesuai dengan kebutuhan pengguna serta masyarakat yang dilayani, hanya akan

menimbulkan ketidak efisienan dan pemborosan sumber daya perpustakaan.



15

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan koleksi perpustakaan adalah

kesiapan bahan pustaka pada suatu perpustakaan untuk digunakan, dimanfaatkan dan

didayagunakan pengguna perpustakaan. Ketersediaan koleksi perpustakaan sangat

menunjang fungsi dan tujuan perpustakaan. Dengan koleksi yang memadai

perpustakaan dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Ketersediaan koleksi menurut Sutarno (2007: 85) adalah sejumlah koleksi

atau bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan cukup memadai jumlah

koleksinya dan koleksi tersebut disediakan agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna

perpustakaan tersebut”.

Pengertian dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa ketersediaan koleksi

adalah koleksi yang siap digunakan atas kesiapan perpustakaan yang telah

menyediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehingga bisa dimanfaatkan.

Ketersediaan koleksi berhubungan erat dengan pemanfaatannya. Apabila koleksi

yang tersedia lengkap dan siap digunakan oleh pengguna. Tentu koleksi tersebut akan

dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Karena yang dibutuhkan oleh pengguna

tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan pernyataan Sutarno bahwa

“Tujuan ketersediaan koleksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna

perpustakaan yang akan dilayankan sehingga pengguna tersebut senang

memanfaatkan koleksi yang telah dimiliki oleh perpustakaan tersebut.” Tersedianya

koleksi pada perpustakaan akan menimbulkan kesenangan kepada pengguna dalam

memanfaatkan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Kesenagan tersebut
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kemudiaan akan menjadi kekerapan pengguna ke perpustakaan untuk memanfaatkan

koleksi.

Perpustakaan menyediakan koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi

pengguna yang dilayankan .Tentunya koleksi yang disediakan adalah koleksi yang

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perpustakaan harus mengetahui koleksi atau

informasi yang akan dibutuhkan oleh pengguna yang akan dilayaninya. Perpustakaan

harus mengupayakan untuk menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna

sehingga pemanfaatan koleksi secara maksimal.

Menurut Sutarno (2006: 75). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

melakukan ketersediaan koleksi sebuah perpustakaan antara lain:

1. Relevan, koleksi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna

perpustakaan.

2. Berorientasi kepada pengguna pengguna perpustakaan.

3. Kelengkapan koleksi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam melakukan ketersediaan koleksi yaitu koleksi harus relevan

dan berorientasi dengan kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Serta

memperhatikan kelengkapan koleksi yang akan disediakan.

Pernyataan di atas sejalan dengan dinyatakan Lasa (2015: 122) dalam

menyediakan koleksi atau bahan informasi suatu perpustakaan terdapat beberapa hal

yang hendaknya dipertimbangkan:
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1. Relevansi, yaitu kesesuaian bahan informasi dengan keperluan pengguna,

hal ini dimaksudkan agar perpustakaan memiliki nilai dan berdaya g una

bagi pengguna, terutama para pengguna potensial.

2. Kemutakhiran, yaitu dalam mengembangkan bahan informasi ini perlu

antisipatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang cakupan

perpustakaan itu sendiri.

3. Rasio judul, pemakai adan spesialis bidang, yaitu banyak sedikitnya bahn

informasi atau koleksi yang harus dimiliki ileh suatu perpustakaan

hendaknya dipertimbangkn dengan jumlah pengguna, banyaknya judul,

spesialis bidang, dan anggaran.

4. Kualitas, yaitu bahan informasi yang direncanakan hendaknya memenuhi

syaray-syarat kualitas, misalnya berkaitan dengan subjek ,nama  pengarang,

nama penerbit.

5. Objek keilmuan, yaitu koleksi atau bahan informasi suatu perpustakaan

diharapkan menunjang keilmuan anggota potensial dan sesuai dengan visi

misi lembaga induknya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam menyediakan

koleksi, hal yang dipertimbangkan adalah relevansi koleksi dengan kebutuhan

informasi pengguna, Kemutakhiran koleksi yaitu perpustakaan mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan untuk koleksi terbarunya, serta jumlah koleksi harus

dimiliki sesuai dengan jumlah pengguna yang dilayani. Banyaknya judul, spesialis

bidang, dan anggaran perpustakaan, kualitas koleksi yaitu terkait dengan nama
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penerbit,  pengarang serta kualitas fisik koleksi seperti kertas, label, warna.  yang

terakhir menjadi pertimbangan adalah koleksi diharapkan menunjang keilmuan

anggota potensial perpustakaan serta visi misi lembaga induknya.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa ketersediaan koleksi bukan hanya

menyediakan koleksi seadanya. Namun,  menyediakan koleksi yang sasuai dengan

kebutuhan pengguna yang dilayani oleh perpustakaan penyelenggaraan perpustakaan

harus terlebih dahulu mengenal serta mengkaji pengguna yang akan dilayaninya.

Pada perpustakaan sekolah yang dilayani adalah siswa-siswi, guru, stap sekolah.

Setiap pengguna tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu,

dibutuhkan analisis kubutuhan dan ketersediaan koleksi ditujukan untuk

pengembangan koleksi di perpustakaan demi tersedianya koleksi perpustakaan yang

telah relevan dengan kebutuhan pemustaka yang dilayani serta memenuhi akan jasa-

jasa yang diperlukan oleh pemustaka.

Penyelenggaraan perpustakaan harus mengusahakan tersedianya jasa pada

saat diperlukan serta mendorong dan memperkenalkan kepada pengguna fasilitas atau

layanan yang akan memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Bagitu

pentingnya analisis terhadap kebutuhan informasi pengguna sebagai seorang

penyelenggara perpustakaan.

1. Koleksi

Koleksi merupakan sebuah koleksi yang tersimpan dalam rak secara

terbuka dan dapat langsung diambil oleh pemustaka untuk dibaca di ruang

perpustakaan atau dipinjamkan. Bagi sebagian pemustaka yang belum mandiri
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dalam melakukan proses penelusuran informasi secara langsung tetap dapat

meminta proses pendampingan penelusuran kepada pustakawan. Koleksi umum

sebagian besar berbentuk buku, tersusun menurut system klasifikasi yang telah

ditentukan yang akan memudahkan setiap pemustka melakukan penelusuran

kembali secara efektif dan efisie. Mathar (2012: 103).

Menurut Siregar (1998 : 2) yang dimaksud dengan "koleksi perpustakaan

adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk

disajikan kepada pangguna, guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.

Koleksi pada sebuah perpustakaan memegang peranan yang sangat

penting, karena produk utama yang ditawarkan oleh sebuah perpustakaan adalah

ketersediaan koleksi yang lengkap dalam perpustakaan. Koleksi merupakan daya

tarik utama dari sebuah perpustakaan. Oleh karena itu setiap perpustakaan perlu

membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemustakanya.

Koleksi bahan pustaka juga merupakan salah satu aspek utama pada

perpustakaan. Kamah (2008: 21). Karena koleksi inilah yang merupakan sarana

bacaan untuk kepentingan kemajuan bangsa. Ditinjau dari segi bentuk fisiknya

koleksi bacaan itu dapat dibagi 2 (dua) yaitu koleksi tercetak dan terekam atau

tidak tercetak.

Menurut Tarto (2008:87) bahan perpustakaan yang disediakan untuk

kepentingan belajar, informasi, rekreasi kultural, dan penelitian bagi semua lapisan

masyarakat mulai anak-anak, remaja maupun dewasa terdiri dari berbagai disiplin

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat ilmiah dan non ilmiah (fiksi).
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Perpustakaan sekolah akan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan

sumber belajar apabila di dalam perpustakaan sekolah tersebut tersedia banyak

bahan pustaka. Dengan adanya bahan-bahan pustaka ini murid-murid dapat belajar

dan mencari informasi yang diinginkan. Oleh sebab itu perlu pengadaan bahan-

bahan pustaka secara terus menerus sehingga peran seorang pustakawan juga lebih

aktif dalam hal melayani pemustaka.

2. Jenis Koleksi

Khusus untuk perpustakaan sekolah dalam “pedoman umum

penyelenggaraan perpustakaan sekolah” yang dikeluarkan oleh Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia, disebutkan bahwa koleksi perpustakaan sekolah

terdiri dari:

a. Buku pelajaran

Buku pelajaran merupakan buku utama yang digunakan kegiatan belajar

mengajar. Buku pelajaran diterbitkan atau diadakan oleh pemerintah dan

isisnya disesuaikan dengan kurukulim yang berlaku.

b. Buku bacaan

Buku bacaan adalah buku yang digunakan sebagai bahan bacaan bagi

siswa, guru dan staf administrasi. Menurut jenisnya bahan bacaan di

bedakan menjadi buku non fiksi, fiksi ilmiah dan fiksi.

c. Buku sumber,  referensi atau rujukan

Buku sumber, referensi atau rujukan adalah buku yang digunakan oleh

warga sekolah sebagai sumber informasi untuk memanba ilmu
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pengetahuan. Jenis koleksi ini seperti kamus, ensiklopedia, almanak dan

direktori.

d. Terbitan berkala

Terbitan berkala merupakan jenis koleksi yang terbit secara terus menerus

dan memiliki kala atau periode terbit. Jenis terbitan berkala anatara lain

majallah, surat kabar, dan bulletin.

3. Jumlah Koleksi

Jumlah koleksi hendaknya memadai untuk kebutuhan pengguna seperti

disebutkan oleh Sutarno (2006), bahwa jumlah bahan pustaka selalu mencakupi

agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Koleksi perpustakaan hendaknya lengkap dalam arti terkait dengan

kebutuhan para pengguna utama perpustakaan walaupun secara hakiki sudah di

ketahui bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua

kebutuhan penggunanya. Namun demikian, penting bagai pustakawan untuk dapat

mendeteksi kebutuhan sehari-hari dari pengguna utama perpustakaannya sehingga

dapat menjadi perpustakaan andalan para pengguna. Tentunya wajar sebuah

perpustakaan akan ditinggalkan oleh penggunanya apabila apa yang dicari

pengguna sering tidak bisa diperoleh di perpustakaan itu.

4. Kemutakhiran Koleksi

Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi mutakhir. Dengan demikian, perpustakaan harus megadakan dan

memperbaruhi bahan pustaka yang menjadi koleksi. Sejumlah dana rutin
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diperlukan oleh perpustakaan untuk membeli berbagai bahan pustaka yang sesuai

dengan kebutuhan pengguna, yang jumlahnya tidak kecil mengingat semakin

tingginya harga bahan pustaka yang beredar di pasaran. Soeatminah (1992: 67)

juga menjelaskan, bahwa bahan pustaka hendaknya dipilih yang mutakhir sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pemakai dapat

memperoleh informasi yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketersediaan koleksi terbaru dapat memenuhi kebutuhan pengguna mendapatkan

informasi terkin.

5. Kesesuaian Koleksi

Koleksi hendaknya relevan dengan tujuan perpustakaan, karena setiap

perpustakaan mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain sehingga

memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan pengguna (Yulia,

2009: 2.4). Hal yang sama juga disebutkan Soeatminah (1992: 67), bahwa koleksi

seharusnya relevan dengan tujuan perpustakaan, karena setiap perpustakaan

mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain, sehingga ketersediaannya pun

berbeda-beda.

6. Keberagaman koleksi

Keragaman koleksi perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi

pengguna dengan maksimal. Keragaman koleksi dapat memberikan alternative

lain bagi pengguna untuk mendapatkan informasi yang sedang ia cari. Keragaman
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koleksi perpustakaan juga termasuk keragaman judul buku yang tersedia di

perpustakaan.

Terkait dengan beragamnya koleksi perpustakaan, pustakawan harus jeli

memilih bahan pustaka mana yang layak dijadikan koleksi perpustakaan. Koleksi

perpustakaan yang baik tentunya koleksi yang mutakhir atau selalu mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk juga semua permasalahan yang

dibutuhkan pengguna, sehingga pengguna merasa puas ketika mengunjungi

perpustakaan. Perpustakaan sebaiknya tidak mengoleksi bahan pustaka yang

sudah out of date atau yang sudah ketinggalan. Koleksi yang seperti itu dapat

merugikan perpustakaan seperti misalnya tempat dan juga untuk perawatannya.

Sedangkan penggunanya sanagat sedikit atau dapat dikatakan tidak ada.

C. Standar perpustakaan Nasional

Standar koleksi berdasarkan SNP ( standar nasional perpustakaan ) sebagai

berikut :

a. Koleksi perpustakaan meliputi buku (buku teks, buku pelajaran, buku bacaan,

buku kurikulum, buku referensi) terbitan berkala, (majallah atau surat kabar)

audio visual, dan dan multimedia.

b. Jumlah koleksi

1). Buku teks 1 eksemplar tiap mata pelajaran tiap peserta didik .

2). Buku panduan pendidikan 1 eksemplar tiap mata pelajaan tiap guru mata

pelajaran.
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3). Buku pengayaan dengan perbandinga 70% non fiksi dan 30% fiksi, dengan

ketentuan bila 3-6 rombel jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7-12 rombel

jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13-18 rombel jumlah sebanyak 2.000

judul, 19 -27 rombel jumlah buku sebanyak 2.500 judul.

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi belum layak dikatakan sebagai

Standar Nasional Perpustakaan karena perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menambahkan koleksi buku pertahun tidak mencapai 100%. Penambahan koleksi di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi tidak menentu pertahunnya.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid

dengan tujuan dapat ditenukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan

tertentu sehingga pada  gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan

dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan (Sugiyono, 2009: 01).

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan penelitian deskriktif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,

kejadian, yang terjadi saat sekarang. Penelitian deksriptif memuaskan perhatian pada

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor,

2011:35).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode deskriptif

dalam mengolah data, dan menganalisis hasil tersebut sebagai dasar dalam menarik

kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan penulis sebagai tempat untuk melakukan penelitian ini

adalah di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten

Enrekang yang beralamat di jalan poros Enrekang Tator.
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Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena belum ada yang meneliti

tentang topik ini sebelumnya, kemudian koleksi yang disediakan di perpustakaan

tersebut belum sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Adapun gambaran umum sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi sebagai

berikut:
a. Sejarah singkat Sekolah SMA muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang.

Awal mula perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi yaitu sejak

tahun 1983, dan beroperasi pada tahun 1985 yaitu sejak berdirinya

sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi, akan tetapi kondisi perpustakaan

yang dulu dengan sekarang sudah mengalami banyak perubahan.

Perpustakaan tersebut berada di lantai 3 Tujuan dibentuknya perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi adalah untuk menunjang proses belajar

mengajar yang tidak hanya bisa dilakukan dalam kelas akan tetapi juga

bisa dilakukan di dalam perpustakaan. Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi terletak di di lantai 3 di samping kelas 2

bangunan kelas sehingga lebih memudahkan siswa siswi untuk

berkunjung ke perpustakaan.

Sejak tahun 2011, SMA Muhammadiyah Kalosi mendirikan sebuah

gedung perpustakaan berkat adanya bantuan dari pemerintah untuk

mendirikan sebuah perpustakaan. Jumlah koleksi di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi bisa dikatakan lengkap untuk golongan sekolah
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dasar. Jenis koleksi yang ada seperti buku pelajaran, buku cerita, koran

dan majalah pendidikan. Akan tetapi, koleksi yang ada di dalam

perpustakaan hanya buku cerita dan alat-alat peraga. Untuk koleksi buku

pelajaran, koran, dan majalah pendidikan disimpan dalam kelas masing-

masing guna untuk lebih memudahkan guru dalam proses belajar

mengajar, juga untuk mengurangi tingkat kerusakan buku.

b. Struktur Organisasi Sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan

Alla Kabupaten Enrekang.

c. Visi dan misi sekolah SMA Muhammadiyah Kalosi

1) Visi:

Berdisiplin tinggi, berprestasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi yangbermanfaat guna serta bernuansa religius.

Yayasan

Kepala Sekolah

Udi D., S.Pd

Tata Usaha

M. Asis,A.Md

Komite Sekolah

Udi D., S.Pd

Waka.Sapran

Drs. H.
Sampel ,M.

Pd

Waka.
Kesiswaan

Drs. Lasaka

Waka.
Kurikulum

Drs. Hj. Johrab.,
M.Pd

Waka. Humas

Drs. H.
Sewali K

Waka. Al-
Islam

Habibi
Rahman, S.

Pd.I
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2) Misi :

a) Menyediakan pelayanan kegiatan belajar mengajar yang efektif

untuk meningkatkan pendidikan.

b) Menumbuhkan minat baca

c) Menyediakan saran dan prasarana untuk pembinaan

d) Menyediakan sarana dan pembinaan pengembangan olahraga dan

seni

e) Mengkondisikan pembinaan keagamaa secara berkesinambungan.

d. Ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Ketersediaan koleksi buku teks, buku fiksi, terbitan berkala di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten

Enrekang sudah memadai dan dapat digunakan oleh para siswa yang ada

di SMA Muhammadiyah Kalosi. Jumlah koleksi buku teks, buku fiksi,

terbitan berkala di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi mencapai

700 koleksi yang terbagi dalam beberapa ketersediaan koleksi

diantaranya:

1) Koleksi buku teks 547 eksampler 385 judul

2) Koleksi buku fiksi 138 eksamplar 97 judul

3) Terbitan berkala 15
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2. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih

dua minggu dan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai 16 November

2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk mengetahui keadaan populasi dalam penyusunan penelitian ini,

maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian populasi.Populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan Sugiyono (2014: 117). Sedangkan Arikunto (2013;67)

mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek pnelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa-siswi SMA

Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengam jumlah

populasi sebanyak 705 siswa.

Tabel 3.1 Data Responden Yang Di Teliti SMA Muhamadiyah Kalosi

Kelas
Jenis kelemin

Jumlah
L P

X  IPA 82 111 193
XI IPA 68 78 146
XII IPA 69 67 136
X IPS 51 56 107
XI IPS 30 32 62
XII IPS 31 30 61
JUMLAH 331 474 705

Sumber data: Responden Yang diteliti di SMA Muhamadiyah Kalosi
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2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut Sugiyono (2014 : 118). Metode yang digunakan dalam

menentukan sampel yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan

sample yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)

populasi untuk menjadi anggota sampel. Simple random sampling atau

sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara

acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi itu Sugiyono, (2014:

120). Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 responden dengan

5% taraf kesalahan di buktikan dalam tabel tentang penentuan jumlah sampel

dari populasi tertentu dengan taraf kesalahn 1%, 5% dan 10%.

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan Rumus Slovin.

Rumus Slovin :

= N1 + (N )
Dimana : n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

e = Error level (tingkat kesalahan)

Berdasarkan rumus diatas jumlah populasi adalah 705 siswa.

= 7051 + 705(0. )
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= 7051 + 7,05= ,
= 87,57 ~88

Berdasarkan  rumus tersebut jumlah sampel yang diambil dan dianggap

mewakili populasi adalah 88 siswa. Sampel dipilih secara acak masing-masing

kelas X IPA  sebanyak 14 sampel, kelas XII IPA sebanyak 14 sampel, kelas XII

IPA sebanyak 15 sampel, kelas X IPS sebanyak 15 sampel, kelas XI IPS

sebanyak 15 sampel, kelas XII IPS sebanyak 15 sampel.

D. Metode  Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono

2013: 308). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik

bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan

observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

(Sugiyono, 2013: 203). Pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara sengaja

terhadap objek penelitian kemudian mencatat hal-hal yang dianggap perlu

sehubungan dengan masalah penelitian dalam hal ini mengenai ketersediaan
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koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi dengan menggunakan alat

tulis menulis.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab. (Sugiyono, 2013 : 199). Dengan kegiatan membagikan

sejumlah angket kepada responden dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta di

lapangan.

Adapun dalam penelitian ini jawaban yang diharapkan responden secara

keseluruhan nantinya akan diberikan skor atau nilai pada masing-masing kategori.

Dengan demikian penentuan skor mempunyai tujuan untuk mengukur konsep yang

telahdirumuskan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah dioperasikan

yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu pengumpuln dokumen-dokumen tentang

gambaran perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi dengan menggunakan

kamera handphone.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti

dalam kegiatan pengumpulan data sehingga kegiatan tersebut menjadi mudah dan

sistematis (Arikunto, 2006: 151). Instrumen penelitian ini menggunakan angket atau

kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh



33

informasi dari responden.Skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert

(Sugiyono, 2013: 95). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

a. sangat setuju skor = 5

b. setuju  = 4

c. ragu-ragu skor = 3

d. tidak setuju = 2

e. sangat tidak setuju dengan skor = 1

F. Variabel Penelitian

Variabel penlitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperolehi informasi tentang hal

tersebut. Menurut Sugiyono (2013 : 64). Variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun varibel penelitian dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Variabel Indikator

1. Ketersediaan koleksi

 Jenis koleksi
 Jumlah koleksi
 Kemutakhiran koleksi
 Kesesuaian Koleksi
 Keberagaman koleksi
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G. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat

mengukur apa yang hendak diukur. Menurut suharsimi Arikunto (2013: 85) agar

dapat memperoleh data yang valid, maka instrumen atau alat untuk mengevaluasi

harus valid. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas

instrumen, yaitu menguji pada kualitas item-itemnya dengan menghitung korelasi

setiap item dengan skor atau angka sebagai kriteria validitasnya dan dapat pula

untuk melihat kelayakan butir, mendukung suatu kelompok variabel tertentu,

hasilnya dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat kesalahan 5%, jika r tabel

kurang dari r hitung maka butir soal disebut valid (Noor, 2011: 169).

Untuk pengolahan data uji validitas, penulis menggunakan SPSS statistic

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memasukkan skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar kerja

SPSS versi 22

b. Pilih menu Analyze dan pilih submenu Correlate lalu pilih Bivarlate

c. Mengisikan dalam kotak variabel indikator variabel dan skor total

variabel.

d. Kemudian pilih Correlation Coeficients Pearson

e. Lalu tekan ok, didapatkan hasil output dari data
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel

Butir r Tabel r Hitung Ket.

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

0,213

508

581

566

526

477

600

415

670

537

626

528

507

561

695

677

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

X16 0,213 618 Valid

X17 0,213 562 Valid

X18 0,213 709 Valid

X19 0,213 524 Valid

X20 0,213 466 Valid

Sumber : output spss versi 22



36

Berdasarkan table di atas, jika r hitung > r tabel, maka dikatakan valid.

Sebaliknya, jika nilai r hitung < r tabel, maka dikatakan tidak valid. Dalam hal

ini, tarif signifikan adalah 5% atau 0,05 dan didapatkan r tabel =0,213.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013: 47), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran relibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu repeated measure

(pengukuran ulang) dan one shot (pengukuran sekali saja). Dalam penelitian ini,

pengukuran reliabilitas dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur

korelasi antar pernyataan lain. Untuk menguji reliabilitas digunakan teknik

cronbach’s alpha, data dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih dari 0,60, dan

apabila nilai alpha kurang dari 0,60 maka data dikatakan tidak reliabel.

Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product

and Servic Solution).

Untuk pengujian realibilitas instrumen penulis menggunakan SPSS statistic

dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Memasukkan nilai skor kuesioner yang telah ditabulasi kedalam lembar

kerja SPSS versi 22.
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b. Kemudian pilih menu Analyze lalu pilih scale, lalu pilih Reability

Analysis

c. Mengisi kedalam kotak indikator variabel

d. Pilih Model Alpha lalu tekan Ok, didapatkan hasil output

Tabel 3.4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
,888 20

Sumber: output spss versi 22

Dari tabel tersebut dapat diketahui nilai Cronbach’a Alpha untuk variabel

bernilai lebih besar dari 0,60. Dengan demikian pertanyaan dari variabel

dikatakan reliabel dikarenakan nilai  Cronbach’a Alpha berada lebih besar dari

0,60.
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yakni metode kuantitatif

dengan menggunakan statistic deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskriptipkan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono, 2013: 208)

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui presentase jawaban

responden adalah sebagai berikut:

P = x 100 %
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Keterangan :

P = frekuensi yang sedang dicari presentasinya

N = Number of cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu)

F = Angka presentasi , Sudijono (2014: 43)

Untuk menafsirkan besarnya persentase yang didapatkan dari tabulasi data,

penulis manggunakan penafsiran dari Supardi (1997 : 20) sebagai berkut :

Angka 0% - 19,99%      : Buruk sekali/jarang sekali

Angka 20% - 39,99% : Buruk/jarang

Angka 40% - 59,99% : Cukup

Angka 60 – 79,99% : Baik/sering

Angka 80% - 100% : sangat baik/sering sekali
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian langsung yang penulis lakukan, tingkat penembalian angket 100%

yakni angket yang penulis sebarkan kepada 88 orang responden, selanjutnya analisis

hasil penelitian akan diuraikan keseluruhannya berdasarkan hasil dan kondisi yang

ada di lapangan serta data uang telah diperoleh berkaitan dengan persepsi siswa

tentang ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Responden dalam penelitian ini adalah siswa yang ada di SMA Muhammadiyah

Kalosi yang berjumlah 88 responden dalam 6 kelas yang berbeda di sekolah SMA

Muhammadiyah Kalosi. Identitas responden dalam penelitian ini dapat diketahui

melalui nama, jenis kelamin dan kelas.

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Responden Frekuensi Presentase (%)

Laki-laki 38 43,1%
Perempuan 50 56,9%

Jumlah 88 100%

Sumber: hasil analisis data 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki

43,1% atau sebanyak 38 responden, dan perempuan 56,9% atau sebanyak 50

responden.
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1. Ketersediaan Koleksi

Ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi dapat di

jelaskan di bawah ini;

a. Jenis koleksi

Jenis koleksi perpustakan adalah suatu informasi yang harus disediakan

oleh perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, agar siswa dapat

menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan. Jenis koleksi yang disediakan

perpustakaan adalah buku teks, buku fiksi, terbitan berkala, dan jenis koleksi

yang tersedia di perpustakaan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jenis koleksi buku teks (buku pelajaran) yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah jenis koleksi yang sesuai,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data sebagai berikut:
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Table 4.2 Jenis koleksi buku teks (buku pelajaran) tersedia di
Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 29 32,95% 145
Setuju 4 40 45,45% 160

Ragu – Ragu 3 10 11,36% 30
Tidak Setuju 2 9 10,23% 18

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,00% 0
Total 88 100% 353

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis koleksi buku teks (buku

pelajaran) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi.

Responden yang menyatakan sangat setuju ada 29 orang responden atau

sebesar 32,95%, yang menyatakan  setuju ada 40 orang responden atau

45,45%, yang menyatakan ragu-ragu ada 10 orang responden atau 11,36%,

yang menyatakan tidak setuju 9 orang responden atau 10,23%, dan yang

menyatakan sangat tidak setuju ada 0 oreang responden atau 0,00%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jenis koleksi fiksi (novel, cerpen dll) yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah jenis koleksi yang

sesuai, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang sesuai di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data sebagai

berikut:
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Tabel 4. 3 Jenis koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 11 12,50% 55
Setuju 4 25 28,41% 100

Ragu – Ragu 3 17 19,32% 51
Tidak Setuju 2 23 26,14% 46

Sangat Tidak Setuju 1 12 13,64% 12
Total 88 100% 264

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis koleksi buku fiksi (novel,

cerpen dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi.

Responden yang menyatakan sangat setuju ada 11 orang responden atau

sebesar 12,50%, yang menyatakan  setuju ada 25 orang responden atau

28,42%, yang menyatakan ragu-ragu ada 17 orang responden atau 19,32%,

yang menyatakan tidak setuju ada 23 orang responden atau 26,14%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 12 orang responden atau 13,64%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jenis koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang sesuai

dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan

khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah jenis

koleksi yang sesuai, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam

menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data

sebagai berikut:
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Tabel 4. 4 Jenis koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang

tersedia di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 5 5,68% 25
Setuju 4 12 13,64% 48

Ragu – Ragu 3 41 46,59% 123
Tidak Setuju 2 18 20,45% 36

Sangat Tidak Setuju 1 12 13,64% 12
Total 88 100% 244

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis koleksi terbitan berkala

(Koran, majallah dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah

kalosi. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 5 orang responden

atau sebesar 5,58%, yang menyatakan  setuju ada 12 orang responden atau

13,64%, yang menyatakan ragu-ragu ada 41 orang responden atau 46,59%,

yang menyatakan tidak setuju ada 18 orang responden atau 20,45%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 12 orang responden atau 13,64%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan

tugas. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang dapat membantu siswa

dalam menyelesaikan tugas, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam

menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data

sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi dapat membantu siswa dalam menyelesaikan

tugas

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 25 28,41% 125
Setuju 4 49 55,68% 196

Ragu – Ragu 3 12 13,64% 36
Tidak Setuju 2 1 1,14% 2

Sangat Tidak Setuju 1 1 1,14% 1
Total 88 100% 360

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis koleksi yang tersedia di

perpustakaan SMA Muhammadiyah kalosi dapat membantu pemustaka dalam

menyelesaikan tugas. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 25 orang

responden atau sebesar 28,41%, yang menyatakan  setuju ada 49 orang

responden atau 55,68%, yang menyatakan ragu-ragu ada 12 orang responden

atau 13,64%, yang menyatakan tidak setuju ada 1 orang responden atau

1,14%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang responden atau

1,14%.

b. Jumlah koleksi

Jumlah koleksi yang disediakan suatu perpustakaan harus memadai

dengan jumlah pemustaka yang dilayani agar siswa lebih menggunakan

koleksi yang disediakan oleh perpustakan. Jumlah koleksi yang ada di

perpustakaan adalah jumlah koleksi buku teks, jumlah buku fiksi, jumlah

terbitan berkala dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jenis koleksi buku teks (buku pelajaran) yang memadai dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang memadai,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang memadai di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data sebagai

berikut:
Tabel 4.6 Jumlah buku teks (buku pelajaran) tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S)x(F)

Sangat setuju 5 12 13,64% 60

Setuju 4 51 57,95% 204

Ragu-ragu 3 23 26,14% 69

Tidak setuju 2 0 0,00% 0
Sangat tidak setuju 1 2 2,27% 2

Total 88 100% 335
Sumber : hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku teks (buku

pelajaran) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah kalosi sudah

memadai dengan kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat

setuju ada 12 orang responden atau sebesar 13,64%, yang menyatakan

setuju ada 51 orang responden atau 57,95%, yang menyatakan ragu-ragu ada

23 orang responden atau 26,14%, yang menyatakan tidak setuju 0 orang

responden atau 0,00%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang

responden atau 2,27%.
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Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jumalah koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang memadai

dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan

khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi

yang memadai, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan

koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang

memadai di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh

data sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jumlah buku fiksi (novel, cerpen dll) tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S)x(F)

Sangat setuju 5 6 6,82% 30

Setuju 4 17 19,32% 68
Ragu-ragu 3 27 30,68% 81

Tidak setuju 2 32 36,36% 64
Sangat tidak setuju 1 6 6,82% 6

Total 88 100% 249
Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku fiksi (novel,

cerpen dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah kalosi sudah

memadai dengan kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat

setuju ada 6 orang responden atau sebesar 19,32%, yang menyatakan  setuju

ada 17 orang responden atau 19,32%, yang menyatakan ragu-ragu ada 27

orang responden atau 30,68%, yang menyatakan tidak setuju 32 orang
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responden atau 36,35%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6

orang responden atau 6,82%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jumlah koleksi terbitan berkala (koran, majallah dll) yang

memadai dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus

disediakan khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah

koleksi yang memadai, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam

menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan

koleksi yang memadai di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka

diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jumlah terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang tersedia di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 4 4,55% 20
Setuju 4 7 7,95% 28

Ragu – Ragu 3 35 39,77% 105
Tidak Setuju 2 36 40,91% 72

Sangat Tidak Setuju 1 6 6,82% 6
Total 88 100% 231

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi terbitan berkala

(Koran, majallah dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah

kalosi sudah memadai dengan kebutuhan pemustaka. Responden yang

menyatakan sangat setuju ada 4 orang responden atau sebesar 4,55%, yang

menyatakan  setuju ada 7 orang responden atau 7,95%, yang menyatakan
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ragu-ragu ada 35 orang responden atau 39,77%, yang menyatakan tidak

setuju 36  orang responden atau 40,91%, dan yang menyatakan sangat tidak

setuju ada 6 orang responden atau 6,82%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan jumlah eksamplar tiap buku yang memadai dengan kebutuhan

pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang memadai,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang memadai di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4.9 Jumlah eksampler tiap buku yang tersedia di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 12 13,64% 60
Setuju 4 31 35,23% 124

Ragu – Ragu 3 32 36,36% 96
Tidak Setuju 2 12 13,64% 24

Sangat Tidak Setuju 1 1 1,14% 1
Total 88 100% 305

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah eksampler yang tersedia di

perpustakaan SMA Muhammadiyah kalosi sudah memadai dengan

kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 12
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orang responden atau sebesar 13,64%, yang menyatakan  setuju ada 31 orang

responden atau 35,23%, yang menyatakan ragu-ragu ada 32 orang responden

atau 36,36%, yang menyatakan tidak setuju 12 orang responden atau

13,64%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang responden

atau 1,14%.

c. Kemutakhiran koleksi

Kemutakhiran koleksi adalah koleksi yang mutakhir atau up to date.

Koleksi di perpustakaan hendaknya yang mengikuti perkembangan zaman

agar pemakai dapat memperoleh informasi yang baru. Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi yang mutakhir, maka disusun

angket yang memuat gambaran tentang kemutakhiran koleksi buku teks,

buku fiksi, terbitan berkala. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku teks (buku pelajaran) yang mutakhir dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang mutakhir,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang mutakhir (up

to date) di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka diperoleh data

sebagai berikut:
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Tabel 4.10 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

buku teks (buku pelajaran) yang mutakhir

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 24 27,27% 120
Setuju 4 37 42,05% 148

Ragu – Ragu 3 18 20,45% 54
Tidak Setuju 2 9 10,23% 18

Sangat Tidak Setuju 1 0 0,00% 0
Total 88 100% 340

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi buku teks (buku pelajaran) yang mutakhir. Responden

yang menyatakan sangat setuju ada 24 orang responden atau sebesar 27,27%,

yang menyatakan  setuju ada 37 oramg responden atau 42,05%, yang

menyatakan ragu-ragu ada 18 orang responden atau 20,45%, yang

menyatakan tidak setuju ada 9 orang responden atau 10,23%, dan yang

menyatakan sangat tidak setuju ada 0 orang responden atau 0,00%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang mutakhir dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang mutakhir,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang mutakhir (up to

date) di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data

sebagai berikut:
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Tabel 4. 11 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

buku fiksi (cerpen, novel dll) yang mutakhir

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 7 7,95% 35
Setuju 4 18 20,45% 72

Ragu – Ragu 3 26 29,55% 78
Tidak Setuju 2 25 28,41% 50

Sangat Tidak Setuju 1 12 13,64% 12
Total 88 100% 247

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi menyediakan koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang mutakhir.

Responden yang menyatakan sangat setuju ada 7 orang responden atau

sebesar 7,95%, yang menyatakan  setuju ada 18 orang responden atau

20,45%, yang menyatakan ragu-ragu ada 26 orang responden atau 29,55%,

yang menyatakan tidak setuju ada 25 orang responden atau 28,41%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 12 orang responden atau13,64%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang mutakhir

dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan

khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi

yang mutakhir, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan

koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang

mutakhir (up to date) di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka

diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.12 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang mutakhir

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 6 6,82% 30
Setuju 4 14 15,91% 56

Ragu – Ragu 3 28 31,82% 84
Tidak Setuju 2 35 39,77% 70

Sangat Tidak Setuju 1 5 5,68% 5
Total 88 100% 245

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

kalosi menyediakan koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang

mutakhir. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 6 orang responden

atau sebesar 6,82%, yang menyatakan  setuju ada 14 orang responden atau

15,91%, yang menyatakan ragu-ragu ada 28 orang responden atau 31,82%,

yang menyatakan tidak setuju ada 35 orang responden atau 39,77%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 5 orang responden atau 5,68%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi yang mutakhir dengan kebutuhan pemustaka. Salah

satu koleksi yang harus disediakan khususnya di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang mutakhir, sehingga pemustaka

tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan

dengan ketersediaan koleksi yang mutakhir (up to date) di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.13 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

yang mutakhir

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 17 19,32% 85
Setuju 4 19 21,59% 76

Ragu – Ragu 3 22 25,00% 66
Tidak Setuju 2 27 30,68% 54

Sangat Tidak Setuju 1 3 3,41% 3
Total 88 100% 284

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

kalosi menyediakan koleksi yang mutakhir. Responden yang menyatakan

sangat setuju ada 17 orang responden atau sebesar 19,32%, yang

menyatakan  setuju ada 19 orang responden atau 21,59%, yang menyatakan

ragu-ragu ada 22 orang responden atau 25,00%, yang menyatakan tidak

setuju ada 27 orang responden atau 30,68%, dan yang menyatakan sangat

tidak setuju ada 3 orang responden atau 3,41%.

d. Kesesuaian koleksi

Kesesuaian koleksi adalah perpustakaan sebagai penyedia informasi

sebaiknya mempunyai koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka,

sehingga koleksi yang dimiliki perpustakaan dapat digunakan secara

optimal. Oleh karena itu, Perpustakaan menyediakan koleksi yang sesuai

dengan kebutuhan pemustaka yaitu buku teks, koleksi fiksi, terbitan berkala

dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku teks (buku pelajaran) yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang sesuai,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang sesuai di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4. 14 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi buku teks (buku pelajaran) sesuai dengan kebutuhan

pemustaka

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%)

(S) x (F)

Sangat Setuju 5 20 22,73% 100
Setuju 4 36 40,91% 144

Ragu – Ragu 3 20 22,73% 60
Tidak Setuju 2 10 11,36% 20

Sangat Tidak Setuju 1 2 2,27% 2
Total 88 100% 326

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

kalosi menyediakan koleksi buku teks (buku pelajaran) yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 20

orang responden atau sebesar 22,73%, yang menyatakan setuju ada 36 orang

responden atau 40,91%, yang menyatakan ragu-ragu ada 20 orang responden

atau 22,73%, yang menyatakan tidak setuju ada 10 orang responden atau
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11,36%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang responden

atau 2,27%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang sesuai dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang sesuai,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang sesuai di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4.15 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

buku fiksi (novel, cerpen dll) sesuai dengan kebutuhan pemustaka

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 7 7,95% 35
Setuju 4 16 18,18% 64

Ragu – Ragu 3 29 32,95% 87
Tidak Setuju 2 24 27,27% 48

Sangat Tidak Setuju 1 12 13,64% 12
Total 88 100% 246

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi menyediakan koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang sesuai

dengan kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat setuju

ada 7 orang responden atau sebesar 7,95%, yang menyatakan  setuju ada 16

orang responden atau 18,18%, yang menyatakan ragu-ragu ada 29 orang
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responden atau 32,95%, yang menyatakan tidak setuju ada 24 orang

responden atau 27,27%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 12

orang responden atau 13,64%.

Dalam memenuhi ketersediaan ketersediaan, perpustakaan dituntut

untuk menyediakan koleksi terbitan berkala (majallah, Koran dll) yang

sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus

disediakan khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah

koleksi yang sesuai, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam

menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan

koleksi yang sesuai di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka

diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

terbitan berkala (Koran, majallah dll) sesuai dengan kebutuhan pemustaka

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 6 6,82% 30
Setuju 4 11 12,50% 44

Ragu – Ragu 3 31 35,23% 93
Tidak Setuju 2 36 40,91% 72

Sangat Tidak Setuju 1 4 4,55% 4
Total 88 100% 243

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi menyediakan koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang

sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Responden yang menyatakan sangat

setuju ada 6 orang responden atau sebesar 6,82% yang menyatakan  setuju
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ada 11 orang responden atau 12,50%, yang menyatakan ragu-ragu ada 31

orang responden atau 35,23%, yang menyatakan tidak setuju ada 36 orang

responden atau 40,91%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 4

orang responden atau 4,55%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu

koleksi yang harus disediakan khususnya di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang sesuai dengan kebutuhan

pemustaka, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan

koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan Ketersediaan koleksi yang

mutakhir (up to date) di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka

diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.17 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

sesuai kebutuhan pemustaka

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 15 17,05% 75
Setuju 4 28 31,82% 112

Ragu – Ragu 3 24 27,27% 72
Tidak Setuju 2 19 21,59% 38

Sangat Tidak Setuju 1 2 2,27% 2
Total 88 100% 299

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Responden yang menyatakan sangat setuju ada 15 orang responden atau
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sebesar 17,05%, yang menyatakan setuju ada 28 orang responden atau

31,82%, yang menyatakan ragu-ragu ada 24 orang responden atau 27,27%,

yang menyatakan tidak setuju ada 19 orang responden atau 21,59%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 2 orang responden atau 2,27%.

e. Keberagaman Koleksi

Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang beragam untuk

memenuhi kebutuhan pemustaka. Keberagaman koleksi yang disediakan

harus disesuaikan dengan pemustaka yang dilayani. Perpustakaan harus

mengupayakan untuk menyediakan koleksi yang beragam demi menunjang

fungsi perpustakaan.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku teks (buku pelajaran) yang beragam (dalam

berbagai disiplin ilmu) dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi

yang harus disediakan khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi adalah koleksi yang beragam, sehingga pemustaka tidak merasa

bosan dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan

ketersediaan koleksi yang beragam di perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi, Maka diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4. 18 Koleksi buku teks (buku pelajaran) yang tersedia di Perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi beragam dalam disiplin ilmu

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 28 31,82% 140
Setuju 4 45 51,14% 180

Ragu – Ragu 3 7 7,95% 21
Tidak Setuju 2 7 7,95% 14

Sangat Tidak Setuju 1 1 1,14% 1
Total 88 100% 356

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa koleksi buku teks (buku pelajaran)

yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam (dalam

di siplin ilmu). Responden yang menyatakan sangat setuju ada 28 orang

responden atau sebesar 31,82%, yang menyatakan  setuju ada 45 orang

responden atau 51,14%, yang menyatakan ragu-ragu ada 7 orang responden

atau 7,95%, yang menyatakan tidak setuju ada 7 orang responden atau

7,95%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 1 orang responden atau

1,14%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang beragam dengan

kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan khususnya

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang beragam,

sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi

perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang beragam di
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perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4. 19 Koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%)

(S) x (F)

Sangat Setuju 5 11 12,50% 55
Setuju 4 27 30,68% 108

Ragu – Ragu 3 19 21,59% 57
Tidak Setuju 2 22 25,00% 44

Sangat Tidak Setuju 1 9 10,23% 9
Total 88 100% 273

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa koleksi buku fiksi (novel, cerpen,

dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam.

Responden yang menyatakan sangat setuju ada 11 orang responden atau

sebesar 12,50%, yang menyatakan  setuju ada 27 orang responden atau

30,68%, yang menyatakan ragu-ragu ada 19 orang responden atau 21,59%,

yang menyatakan tidak setuju ada 22 orang responden atau 25,00%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 9 orang responden atau 10,23%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi terbitan berkala (Koran, Majallah dll) yang beragam

dengan kebutuhan pemustaka. Salah satu koleksi yang harus disediakan

khususnya di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi

yang beragam, sehingga pemustaka tidak merasa bosan dalam menggunakan

koleksi perpustakaan. Berhubungan dengan ketersediaan koleksi yang
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beragam di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data

sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam

Penilaian Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%)

(S) x (F)

Sangat Setuju 5 7 7,95% 35
Setuju 4 17 19,32% 68

Ragu – Ragu 3 29 32,95% 87
Tidak Setuju 2 28 31,82% 56

Sangat Tidak Setuju 1 7 7,95% 7
Total 88 100% 253

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa koleksi terbitan berkala (Koran,

majallah dll) yang tersedia di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

beragam. Responden yang menyatakan sangat setuju ada 7 orang responden

atau sebesar 7,95%, yang menyatakan  setuju ada 17 orang responden atau

19,32%, yang menyatakan ragu-ragu ada 29 orang responden atau 32,954%,

yang menyatakan tidak setuju ada 28 orang responden atau 31,82%, dan

yang menyatakan sangat tidak setuju ada 7 orang responden atau 7,95%.

Dalam memenuhi ketersediaan koleksi, perpustakaan dituntut untuk

menyediakan koleksi yang beragam dengan kebutuhan pemustaka. Salah

satu koleksi yang harus disediakan khususnya di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi adalah koleksi yang beragam, sehingga pemustaka

tidak merasa bosan dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Berhubungan
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dengan ketersediaan koleksi yang beragam di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi, Maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.21 Koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi beragam

Penilaian
Skor
(S)

Frekuensi
(F)

Persentase
(%) (S) x (F)

Sangat Setuju 5 18 20,45% 90
Setuju 4 31 35,23% 124
Ragu – Ragu 3 21 23,86% 63
Tidak Setuju 2 15 17,05% 30
Sangat Tidak Setuju 1 3 3,41% 3

Total 88 100% 310

Sumber: hasil olahan September 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa koleksi yang tersedia di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam. Responden yang

menyatakan sangat setuju ada 18 orang responden atau sebesar 20,45%,

yang menyatakan  setuju ada 31 orang responden atau 35,23%, yang

menyatakan ragu-ragu ada 21 orang responden atau 23,86%, yang

menyatakan tidak setuju ada 15 orang responden atau  17,05%, dan yang

menyatakan sangat tidak setuju ada 3 orang responden atau 3,41%.

2. Analisis Data Deskriptif

Analisis deskriprif tentang hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang persepsi siswa tentang ketersediaan koleksi di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Uraian hasil

perhitungan statistik deskriktif dengan menggunakan persentase maka dapat

dijelaskan sebagai berikut.
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a. Jenis koleksi

Tabel 4.2 jenis koleksi buku teks (buku pelajaran) tersedia di Perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi. Berdasarkan persentase di atas 69 orang

responden atau 78,40% yang menjawab setuju dan 19 orang responden atau

21,59% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan jenis koleksi buku teks

yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.3 jenis koleksi buku fiksi (novel, cerven dll) tersedia di

Prepustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Berdasarkan persentase di atas 36

orang responden atau 40,91% yang menjawab setuju dan 52 orang responden

atau 59,10% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan jenis koleksi buku fiksi

yang belum sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4. 4 Jenis koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang tersedia

di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Berdasarkan persentase di atas 17

orang responden atau 19,32% yang menjawab setuju dan 71 orang responden

atau 80,68% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan jenis koleksi terbitan

berkala yang belum sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.5 Jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas.

Berdasarkan persentase di atas 74 orang responden atau 40,09% yang menjawab

setuju dan 14 orang responden atau 15,92% yang menjawab tidak setuju, maka
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dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi yang dapat membantu pemustaka dalam menyelesaikan

tugas.

b. Jumlah koleksi

Tabel 4.6 jumlah koleksi buku teks (buku pelajaran) tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai. Berdasarkan

persentase di atas 63 orang responden atau 71,59% yang menjawab setuju dan 25

orang responden atau 28,41% yang menjawab tidak setuju, maka dapat

disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi jumlah buku teks yang memadai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.7 Jumlah buku fiksi (novel, cerpen dll) tersedia di Perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai. Berdasarkan persentase di atas 23

orang responden atau 26,14% yang menjawab setuju dan 65 orang responden

atau 73,86% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan jumlah koleksi buku

fiksi yang belum memadai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.8 Jumlah terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang tersedia di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi sudah memadai. Berdasarkan

persentase di atas 11 orang responden atau 12,50% yang menjawab setuju dan 77

orang responden atau 87,50% yang menjawab tidak setuju, maka dapat

disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

jumlah  koleksi yang belum memadai dengan kebutuhan pemustaka.
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Tabel 4.9 Jumlah eksampler tiap buku yang tersedia di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi sudah memadai. Berdasarkan persentase di atas 43 orang

responden atau 48,87% yang menjawab setuju dan 45 orang responden atau

51,14% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan jumlah exsampler yang

belum memadai dengan kebutuhan pemustaka.

c. Kemutakhiran koleksi

Tabel 4.10 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi buku teks (buku pelajaran) yang mutakhir. Berdasarkan persentase di atas

61 orang responden atau 69,32% yang menjawab setuju dan 27 orang responden

atau 30,68% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi buku teks yang

mutakhir dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4. 11 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi buku fiksi (cerpen, novel dll) yang mutakhir. Berdasarkan persentase di

atas 25 orang responden atau 24,40% yang menjawab setuju dan 63 orang

responden atau 71,60% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan

bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi buku

fiksi yang belum mutakhir dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.12 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang mutakhir. Berdasarkan

persentase di atas 20 orang responden atau 22,73% yang menjawab setuju dan 68

orang responden atau 77,27% yang menjawab tidak setuju, maka dapat
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disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi terbitan berkala yang belum mutakhir dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.13 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi yang mutakhir. Berdasarkan persentase di atas 36 orang responden atau

40,91% yang menjawab setuju dan 52 orang responden atau 59,09% yang

menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi yang belum mutakhir dengan

kebutuhan pemustaka.

d. Kesesuaian koleksi

Tabel 4. 14 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi buku teks (buku pelajaran) sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Berdasarkan persentase di atas 56 orang responden atau 63,64% yang menjawab

setuju dan 32 orang responden atau 36,36% yang menjawab tidak setuju, maka

dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi buku teks yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.15 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Berdasarkan persentase di atas 23 orang responden atau 26,13% yang menjawab

setuju dan 65 orang responden atau 73,87% yang menjawab tidak setuju, maka

dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi yang belum sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4. 16 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) sesuai dengan kebutuhan

pemustaka. Berdasarkan persentase di atas 17 orang responden atau 19,32% yang
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menjawab setuju dan 71 orang responden atau 80,68% yang menjawab tidak

setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi menyediakan koleksi terbitan berkala yang belum sesuai dengan

kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.17 Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan

koleksi sesuai kebutuhan pemustaka. Berdasarkan persentase di atas 43 orang

responden atau 48,87% yang menjawab setuju dan 45 orang responden atau

51,13% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi yang belum

sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

e. Keberagaman Koleksi

Tabel 4. 18 Koleksi buku teks (buku pelajaran) yang tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam dalam disiplin ilmu.

Berdasarkan persentase di atas 73 ornag responden atau 82,96% yang menjawab

setuju dan 15 orang responden atau 17,04% yang menjawab tidak setuju, maka

dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi buku teks yang beragam dalam disiplin ilmu dengan

kebutuhan pemustaka.

Tabel 4. 19 Koleksi buku fiksi (novel, cerpen dll) yang tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam. Berdasarkan persentase di

atas 38 orang responden atau 43,18% yang menjawab setuju dan 50 orang

responden atau 56,82% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan

bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksibuku

fiksi tidak beragam dengan kebutuhan pemustaka.
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Tabel 4. 20 Koleksi terbitan berkala (Koran, majallah dll) yang tersedia di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi beragam. Berdasarkan persentase di

atas 24 orang responden atau 27,27% yang menjawab setuju dan 64 orang

responden atau 72,73% yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan

bahwa di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi

terbitan berkala tidak beragam dengan kebutuhan pemustaka.

Tabel 4.21 Koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA Muhammadiyah

Kalosi beragam. Berdasarkan persentase di atas 49 orang responden atau 55,68%

yang menjawab setuju dan 39 orang responden atau 44,32% yang menjawab

tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi menyediakan koleksi yang beragam dengan kebutuhan

pemustaka.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian tabel-tabel di atas dapat diperoleh hasil dari ketersediaan

koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Maka penulis memperoleh

data sebagai berikut:
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Tabel 4.22

Rekapitulasi Jawaban 88 Responden Ketersediaan Koleksi Di Perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi

Pernyataan Skor
SS S RR TS STS

1 12 51 23 0 2
2 6 17 27 32 6
3 4 7 35 36 6
4 12 31 32 12 1
5 29 40 10 9 0
6 11 25 17 23 12
7 5 12 41 18 12
8 25 49 12 1 1
9 24 37 19 9 0

10 7 18 26 25 12
11 6 14 28 35 5
12 17 19 22 27 3
13 20 36 20 10 2
14 7 16 29 24 12
15 6 11 31 36 4
16 15 28 24 19 2
17 28 45 7 7 1
18 11 27 19 22 9
19 7 17 29 28 7
20 18 31 21 15 3

Jumlah 270 531 471 388 100
Presentase 15,33% 30,15% 26,81% 22,03% 05,68%

Jumlah total 1760

Sumber: hasil analisis data 2016

Pembahasan tabel di atas, maka diketahui bahwa dari 20 butiran

pernyataan mengenai ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi, maka dapat diketahui nilai rata-rata melalaui

pernyataan sebagai berikut, Responden yang menyatakan sangat setuju ada
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270 orang responden atau sebesar 15,33%, yang menyatakan  setuju ada 531

orang responden atau 30,15%, yang menyatakan ragu-ragu ada 471 orang

responden atau 26,81%, yang menyatakan tidak setuju ada 388 orang

responden atau 22,03%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju ada 100

orang responden atau 05,68%.

Ketersediaan koleksi di perpustakaan adalah sejumlah koleksi atau

bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, cukup memadai

jumlah koleksinya dan koleksi tersebut disediakan agar dapat dimanfaatkan

oleh pengguna perpustakaan tersebut. Ketersediaan koleksi di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi harus memenuhi semua kebutuhan pemustaka

agar pemustaka merasa puas pada saat memanfaatkan koleksi yang ada di

perpustakaan.

Berdasarkan jenis koleksi ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi di atas total frekuensi dari 20 pernyataan 196 kali

dari 88 responden jawaban setuju. Dan dari 20 pernyataan 158 kali dari 88

responden jawaban tidak setuju.

Berdasarkan jumlah koleksi ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi di atas total frekuensi dari 20 pernyataan 140 kali

dari 88 responden jawaban setuju. Dan dari 20 pernyataan 212 kali dari 88

responden jawaban tidak setuju.

Berdasarkan kemutakhiran koleksi ketersediaan koleksi di

perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi di atas total frekuensi dari 20
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pernyataan 142 kali dari 88 responden jawaban setuju. Dan dari 20

pernyataan 210 kali dari 88 responden jawaban tidak setuju.

Berdasarkan kesesuaian koleksi ketersediaan koleksi di perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi di atas total frekuensi dari 20 pernyataan 139

kali dari 88 responden jawaban setuju. Dan dari 20 pernyataan 213 kali dari

88 responden jawaban tidak setuju.

Berdasarkan jenis koleksi ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi di atas total frekuensi dari 20 pernyataan 184 kali

dari 88 responden jawaban setuju. Dan dari 20 pernyataan 168 kali dari 88

responden jawaban tidak setuju.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel frekuensi

menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan koleksi di

Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi. Dari 20 pernyataan 801 kali dari

88 responden jawaban setuju atau 45,48%. Dan dari 20 pernyataan 960 kali

dari 88 responden jawaban tidak setuju atau 54,52%, Maka disimpulkan

bahwa ketersediaan koleksi di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

masih kurang dengan kebutuhan pemustaka sehingga siswa tanpaknya malas

berkunjung ke perpustakaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh

peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel frekuensi

menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan koleksi di Perpustakaan

SMA Muhammadiyah Kalosi. Dari 20 pernyataan 801 kali dari 88 responden

jawaban setuju atau 45,48%. Dan dari 20 pernyataan 960 kali dari 88 responden

jawaban tidak setuju atau 54,52%, Maka disimpulkan bahwa ketersediaan koleksi

di perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi masih kurang dengan kebutuhan

pemustaka sehingga siswa tanpaknya malas berkunjung ke perpustakaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi kemajuan perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang adalah sebagai

berikut:

1. Seharusnya pihak sekolah menyediakan berbagai macam jenis koleksi agar

pemustaka lebih aktip dalam menggunakan perpustakaan.

2. Diharapkan kepada pustakawan yang ada di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi untuk menyusun koleksi di rak berdasarkan klasifikasi

agar siswa mudah dalam mencari koleksi yang dibutuhkan.
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3. Untuk meningkatkan intensitas kunjungan di perpustakaan SMA

Muhammadiyah Kalosi, maka pihak sekolah harus lebih memperhatikan pada

keragaman jenis koleksi yang digunakan, agar senantiasa diperbaharui dan

dikembangkan menjadi lebih baik.

4. Meningkatkan kerja sama antara pustakawan, guru dan kepala sekolah untuk

menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
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Lampiran 1

ANGKET (KUESIONER) PENELITIAN

Persepsi Siswa Tentang Ketersediaan Koleksi Di Perpustakaan SMA Muhammadiyah
Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Data responden

Nama :

Nis :

Kelas :

Petunjuk pengisian

Jawablah dengan memberikan tanda checklist (√ ) pada salah satu alternatif jawaban yang sudah
tersediakan

Keterangan

SS : Sangat Setuju                                                       TS : Tidak setuju

S : Setuju                                                                    STS : Sangat Tidak Setuju

RR : Ragu-Ragu

A. Variable Ketersediaan Koleksi
No Pernyataan SS S RR TS STS
Jenis Koleksi
1. Koleksi buku teks (buku pelajaran) tersedia

di Perpustakaan SMA Muhammadiyah
Kalosi.

2. Koleksi buku fiksi (novel, cerpen, dll)
tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi.

3. Koleksi terbitan berkala (seperti Koran,
majalah, dll) yang tersedia di Perpustakaan
SMA Muhammadiyah Kalosi.

4. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi dapat membantu
saya dalam menyelesaikan tugas.

Jumlah Koleksi
5. Jumlah buku teks (buku pelajaran) tersedia

di Perpustakaan SMA Muhammadiyah
Kalosi sudah memadai.

6. Jumlah Koleksi buku fiksi (novel, cerpen,
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dll) tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi sudah memadai.

7. jumlah terbitan berkala (seperti Koran,
majalah, dll) tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi sudah memadai.

8. Jumlah exsampler tiap buku yang tersedia di
Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
sudah memadai.

Kemutakhiran Koleksi
9. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi buku teks (buka
pelajaran) yang mutakhir.

10. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi fiksi (novel,cerpen,dll)
yang mutakhir.

11. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi terbitan berkala
(Koran, majallah, dll) yang mutakhir.

12. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi yang mutakhir.

Kesesuaiaan Koleksi
13. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi

menyediakan koleksi buku teks (buku
pelajaran) sesuai dengan kebutuhan saya.

14. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi buku fiksi (novel,
cerpen,dll) sesuai dengan kebutuhan saya.

15. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi terbitan berkala
(majallah,koran,dll) sesuia dengan
kebutuhan saya.

16. Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kalosi
menyediakan koleksi sesuai dengan
kebutuhan saya.

Keberagaman Koleksi
17. Koleksi buku teks (buku pelajaran) yang

tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi beragam (dalam
berbagai disiplin ilmu).

18. Koleksi buku fiksi (novel, cerpen, dll) yang
tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi beragam.

19. Koleksi terbitan berkala (majallah, Koran,
dll) yang tersedia di Perpustakaan SMA
Muhammadiyah Kalosi beragam.

20. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMA
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Muhammadiyah Kalosi beragam.
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Lampiran 2

Rekap Jawaban Responden

No. Nomor items Skor

Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

1 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 77

2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 5 70

3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 89

4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 5 3 3 2 2 5 4 4 4 74

5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 82

6 4 3 4 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 78

7 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 78

8 5 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 74

9 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 65

10 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 65

11 5 5 5 3 5 3 2 5 5 1 1 5 5 5 4 4 5 5 4 2 79

12 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 84

13 4 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 86

14 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 5 68

15 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 94

16 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 85

17 4 3 5 3 4 1 1 4 3 5 4 5 3 4 3 1 5 4 1 4 67

18 4 2 3 4 5 2 3 5 5 2 3 4 4 2 4 4 5 2 4 5 72

19 4 3 2 3 4 5 2 5 3 5 2 3 4 4 2 4 4 5 3 3 70

20 4 3 3 3 4 4 4 4 5 1 3 5 5 1 3 5 5 5 3 1 71

21 4 2 2 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 3 56

22 4 3 3 3 2 5 5 3 5 1 1 1 5 3 3 5 5 2 2 5 66

23 4 3 3 3 5 2 3 3 4 2 2 2 5 3 3 5 5 3 3 5 68

24 3 1 2 4 4 1 5 3 5 1 1 1 5 4 3 2 3 4 5 1 58

25 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 64

26 4 3 3 3 5 3 3 5 4 2 2 2 5 3 3 5 5 2 3 5 70

27 4 2 2 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 77

28 3 1 5 5 4 1 1 5 5 1 5 5 4 1 4 4 5 5 5 1 70

29 4 3 3 3 5 2 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 56

30 5 4 3 4 5 2 4 5 5 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 81

31 3 4 2 5 3 4 2 5 4 4 2 5 3 4 2 5 4 4 2 3 70

32 4 3 3 3 5 3 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 58
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33 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 70

34 4 3 3 3 5 2 1 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 53

35 5 4 2 4 5 2 2 5 5 2 2 5 5 4 2 5 5 5 2 5 76

36 4 3 2 3 5 3 1 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 56

37 5 4 2 4 5 2 2 5 5 2 2 5 5 4 2 5 5 5 2 5 76

38 4 3 3 3 5 3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 57

39 5 1 2 4 5 2 2 5 5 2 2 5 5 4 2 5 5 5 2 5 73

40 4 2 2 5 5 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 70

41 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 82

42 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 67

43 1 2 2 3 2 2 2 4 5 2 3 2 5 2 4 4 4 2 5 4 60

44 4 3 3 5 4 5 3 4 3 3 3 2 4 5 3 2 5 1 3 4 69

45 4 2 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 67

46 4 3 3 5 5 5 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 74

47 3 2 3 4 4 4 1 5 5 2 2 2 3 2 5 5 4 4 5 5 70

48 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 57

49 4 1 2 2 4 1 3 4 4 1 2 3 5 1 2 2 4 1 2 3 51

50 3 2 2 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 55

51 3 3 3 4 4 3 3 4 5 2 3 3 4 1 2 3 4 3 3 3 63

52 4 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 45

53 4 2 2 5 5 5 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 70

54 4 2 1 3 2 3 3 4 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 44

55 4 5 3 2 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 2 3 2 4 3 3 72

56 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 4 1 1 2 31

57 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 66

58 4 5 3 4 5 4 5 4 2 4 2 2 4 2 3 3 4 2 2 3 67

59 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 2 5 2 4 3 4 3 2 2 3 59

60 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 63

61 4 2 2 4 4 2 2 4 5 2 2 4 3 2 2 3 4 2 2 3 58

62 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 62

63 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 5 4 2 2 58

64 3 1 1 2 2 1 2 4 3 1 2 3 2 1 2 2 4 1 2 3 42

65 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 54

66 5 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 63

67 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 74

68 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 4 2 4 53

69 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 71

70 4 4 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 5 4 4 4 65
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71 4 2 1 4 5 1 3 3 4 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 48

72 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 39

73 4 2 2 3 2 2 2 4 2 1 3 2 4 2 2 3 3 1 1 2 47

74 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 68

75 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 5 45

76 4 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 60

77 5 2 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 5 1 3 4 63

78 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 4 52

79 4 2 2 4 4 2 1 4 4 2 2 4 4 2 2 3 4 2 2 4 58

80 4 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 4 73

81 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 3 4 5 4 3 4 80

82 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 55

83 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 76

84 4 4 1 4 5 4 1 5 3 2 1 4 3 5 2 5 5 4 3 4 69

85 4 2 3 4 5 2 1 4 3 4 2 2 5 3 1 4 4 3 1 4 61

86 3 4 2 5 3 1 1 4 3 2 4 4 4 1 2 4 4 2 1 5 59

87 4 3 2 5 4 4 1 5 4 3 2 5 4 2 1 4 3 2 1 4 63

88 4 5 4 3 4 1 1 3 5 2 4 5 3 1 4 3 2 1 4 3 62
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Lampiran  3

UJI VALIDITAS VARIABEL KETERSEDIAAN KOLEKSI
Correlations

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20
skor
total

x1 Pearson
Correlati
on

1 ,352** ,331**
,275

**

,478
**

,192 ,207 ,395** ,141 ,247* ,155
,371

**

,373
**

,422
**

,171 ,180
,281

**

,260
*

,083 ,122
,508

**

Sig. (2-
tailed)

,001 ,002 ,009 ,000 ,073 ,053 ,000 ,190 ,020 ,148 ,000 ,000 ,000 ,110 ,093 ,008 ,014 ,439 ,256 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x2 Pearson

Correlati
on

,352
**

1 ,458** ,142
,287

**

,426
**

,166 ,313** ,200 ,384**
,237

*

,340
**

,234
*

,427
**

,278
**

,307
**

,215
*

,350
**

,218
*

,218
*

,581
**

Sig. (2-
tailed)

,001 ,000 ,188 ,007 ,000 ,122 ,003 ,062 ,000 ,026 ,001 ,029 ,000 ,009 ,004 ,045 ,001 ,042 ,041 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x3 Pearson

Correlati
on

,331
**

,458** 1
,210

*

,390
**

,181 ,154 ,271*
,293

**
,272*

,415
**

,286
**

,404
**

,340
**

,540
**

,144
,274

**

,288
**

,332
**

,014
,566

**

Sig. (2-
tailed)

,002 ,000 ,050 ,000 ,091 ,152 ,011 ,006 ,010 ,000 ,007 ,000 ,001 ,000 ,182 ,010 ,007 ,002 ,894 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x4 Pearson

Correlati
on

,275
**

,142 ,210* 1
,338

**

,252
*

,039 ,413**
,284

**
,287**

,230
*

,372
**

,267
*

,264
*

,276
**

,373
**

,340
**

,292
**

,197
,241

*

,526
**
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Sig. (2-
tailed)

,009 ,188 ,050 ,001 ,018 ,716 ,000 ,007 ,007 ,031 ,000 ,012 ,013 ,009 ,000 ,001 ,006 ,066 ,024 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x5 Pearson
Correlati
on

,478
**

,287** ,390**
,338

**
1 ,195 ,050 ,328**

,385
**

,195 ,039 ,197
,283

**

,296
**

,169 ,145
,313

**

,305
**

,140 ,118
,477

**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,007 ,000 ,001 ,068 ,640 ,002 ,000 ,068 ,716 ,066 ,008 ,005 ,116 ,178 ,003 ,004 ,192 ,275 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x6 Pearson
Correlati
on

,192 ,426** ,181
,252

*
,195 1 ,411** ,409** ,164 ,542** ,197 ,100 ,151

,494
**

,280
**

,353
**

,209
,441

**

,288
**

,271
*

,600
**

Sig. (2-
tailed)

,073 ,000 ,091 ,018 ,068 ,000 ,000 ,126 ,000 ,066 ,355 ,160 ,000 ,008 ,001 ,050 ,000 ,007 ,011 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x7 Pearson
Correlati
on

,207 ,166 ,154 ,039 ,050
,411

**
1 ,115 ,145 ,309**

,271
*

-
,079

,262
*

,263
*

,414
**

,113 ,158
,220

*

,337
**

,085
,415

**

Sig. (2-
tailed)

,053 ,122 ,152 ,716 ,640 ,000 ,285 ,177 ,003 ,011 ,462 ,014 ,013 ,000 ,296 ,143 ,040 ,001 ,431 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x8 Pearson
Correlati
on

,395
**

,313** ,271*
,413

**

,328
**

,409
**

,115 1
,409

**
,312**

,268
*

,442
**

,470
**

,439
**

,345
**

,479
**

,347
**

,455
**

,271
*

,288
**

,670
**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,003 ,011 ,000 ,002 ,000 ,285 ,000 ,003 ,012 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,011 ,006 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
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x9 Pearson
Correlati
on

,141 ,200 ,293**
,284

**

,385
**

,164 ,145 ,409** 1 ,029
,211

*

,392
**

,415
**

,189
,394

**

,384
**

,372
**

,366
**

,338
**

,136
,537

**

Sig. (2-
tailed)

,190 ,062 ,006 ,007 ,000 ,126 ,177 ,000 ,792 ,048 ,000 ,000 ,077 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,205 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x10 Pearson

Correlati
on

,247
*

,384** ,272*
,287

**
,195

,542
**

,309** ,312** ,029 1
,555

**

,277
**

,137
,575

**

,359
**

,192 ,206
,482

**
,176

,342
**

,626
**

Sig. (2-
tailed)

,020 ,000 ,010 ,007 ,068 ,000 ,003 ,003 ,792 ,000 ,009 ,204 ,000 ,001 ,073 ,054 ,000 ,101 ,001 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x11 Pearson

Correlati
on

,155 ,237* ,415**
,230

*
,039 ,197 ,271* ,268*

,211
*

,555** 1
,292

**

,239
*

,191
,533

**
,101

,211
*

,318
**

,336
**

,174
,528

**

Sig. (2-
tailed)

,148 ,026 ,000 ,031 ,716 ,066 ,011 ,012 ,048 ,000 ,006 ,025 ,074 ,000 ,350 ,048 ,003 ,001 ,104 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x12 Pearson

Correlati
on

,371
**

,340** ,286**
,372

**
,197 ,100 -,079 ,442**

,392
**

,277**
,292

**
1 ,104

,223
*

,178
,316

**

,269
*

,384
**

,105 ,208
,507

**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,001 ,007 ,000 ,066 ,355 ,462 ,000 ,000 ,009 ,006 ,334 ,036 ,097 ,003 ,011 ,000 ,332 ,052 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x13 Pearson

Correlati
on

,373
**

,234* ,404**
,267

*

,283
**

,151 ,262* ,470**
,415

**
,137

,239
*

,104 1
,394

**

,369
**

,454
**

,313
**

,322
**

,177
,241

*

,566
**
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Sig. (2-
tailed)

,000 ,029 ,000 ,012 ,008 ,160 ,014 ,000 ,000 ,204 ,025 ,334 ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,100 ,024 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x14 Pearson
Correlati
on

,422
**

,427** ,340**
,264

*

,296
**

,494
**

,263* ,439** ,189 ,575** ,191
,223

*

,394
**

1
,382

**

,405
**

,354
**

,566
**

,234
*

,315
**

,695
**

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,001 ,013 ,005 ,000 ,013 ,000 ,077 ,000 ,074 ,036 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,028 ,003 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x15 Pearson
Correlati
on

,171 ,278** ,540**
,276

**
,169

,280
**

,414** ,345**
,394

**
,359**

,533
**

,178
,369

**

,382
**

1
,399

**

,351
**

,353
**

,668
**

,268
*

,677
**

Sig. (2-
tailed)

,110 ,009 ,000 ,009 ,116 ,008 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,097 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,012 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x16 Pearson
Correlati
on

,180 ,307** ,144
,373

**
,145

,353
**

,113 ,479**
,384

**
,192 ,101

,316
**

,454
**

,405
**

,399
**

1
,380

**

,478
**

,293
**

,461
**

,618
**

Sig. (2-
tailed)

,093 ,004 ,182 ,000 ,178 ,001 ,296 ,000 ,000 ,073 ,350 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

x17 Pearson
Correlati
on

,281
**

,215* ,274**
,340

**

,313
**

,209 ,158 ,347**
,372

**
,206

,211
*

,269
*

,313
**

,354
**

,351
**

,380
**

1
,434

**
,160

,320
**

,562
**

Sig. (2-
tailed)

,008 ,045 ,010 ,001 ,003 ,050 ,143 ,001 ,000 ,054 ,048 ,011 ,003 ,001 ,001 ,000 ,000 ,137 ,002 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
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x18 Pearson
Correlati
on

,260
*

,350** ,288**
,292

**

,305
**

,441
**

,220* ,455**
,366

**
,482**

,318
**

,384
**

,322
**

,566
**

,353
**

,478
**

,434
**

1
,391

**
,183

,709
**

Sig. (2-
tailed)

,014 ,001 ,007 ,006 ,004 ,000 ,040 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,088 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x19 Pearson

Correlati
on

,083 ,218* ,332** ,197 ,140
,288

**
,337** ,271*

,338
**

,176
,336

**
,105 ,177

,234
*

,668
**

,293
**

,160
,391

**
1 ,163

,524
**

Sig. (2-
tailed)

,439 ,042 ,002 ,066 ,192 ,007 ,001 ,011 ,001 ,101 ,001 ,332 ,100 ,028 ,000 ,006 ,137 ,000 ,129 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
x20 Pearson

Correlati
on

,122 ,218* ,014
,241

*
,118

,271
*

,085 ,288** ,136 ,342** ,174 ,208
,241

*

,315
**

,268
*

,461
**

,320
**

,183 ,163 1
,466

**

Sig. (2-
tailed)

,256 ,041 ,894 ,024 ,275 ,011 ,431 ,006 ,205 ,001 ,104 ,052 ,024 ,003 ,012 ,000 ,002 ,088 ,129 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
skor
total

Pearson
Correlati
on

,508
**

,581** ,566**
,526

**

,477
**

,600
**

,415** ,670**
,537

**
,626**

,528
**

,507
**

,566
**

,695
**

,677
**

,618
**

,562
**

,709
**

,524
**

,466
**

1

Sig. (2-
tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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UJI REABILITAS VARIABEL

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 88 100,0

Excludeda 0 ,0
Total 88 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,888 20
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Lampiran 4

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N
Taraf Signif

N
Taraf Signif

N
Taraf Signif

5% 1% 5% 1% 5% 1%

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361
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Lampiran 5

Pengisian angket siswa SMA Muhammadiyah Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang
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