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ABSTRAK

Nama : Tawakkal Wahid
NIM : 40400110065
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Ilmu perpustakaan
Judul skripsi : Efektifitas Pelayanan Pada Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Stap Raulo Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten
Gowa

Skripsi ini berjudul tentang Efektifitas pelayanan pada Perpustakaan SMP Negeri 3
Parigi Stap Raulo Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah sistem pelayanan di perpustakaan SMP
Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan pada perpustakaan
SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Parigi Satap
Raulo. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan denan teknik accidental sampling.
Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan angket.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan pada perpustakaan SMP
Negeri 3 Parigi satap Raulo pada umumnya responden menyatakan cukup efektif, Cukup
Efektif artinya kebutuhan pemustaka SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo akan informasi sudah
terpenuhi dengan koleksi bahan referensi yang ada di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi
Satap Raulo sudah lengkap dan relevan dengan kurikulum serta penggolongan dan penataan
koleksinya sudah cukup baik. Meskipusn belum cukup banyak pustakawan dalam jumlah,
namun pustakawan yang ada, memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi dalam
mengelolah perpustakaan dan  membantu pemustaka dalam pencarian koleksi serta Sikap
ramah dari pustakawan dan sikap membantu  dalam melayani pemustaka mengakibatkan
pelayanan yang di berikan sudah cukup maksimal. Efektifitas pelayanan ditinjau dari
indikator bukti fisik pada umumnya responden menyatakan cukup memuaskan, bisa kita lihat
dari segi lokasinya sudah strategis mudah dijangkau, dekat dengan ruang belajar, meski
menurut informan ruang baca belum tampak menarik namun penataan ruangan sudah rapi,
penerangan dan ventilasi udara membuat kenyamanan dalam membaca cukup efektif untuk
sebuah perpustakaan. Jadi efektifitas pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi
Satap Raulo cukup efektif.

Kata Kunci : Efektifitas, Layanan Perpustakaan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas yang disediakan  oleh

sekolah sebagai pendukung dan penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi

para murid.Keberadaan perpustakaan sekolah sangat membantu untuk menambah

atau meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para murid di sekolah.Dengan

meningkatnya fungsi perpustakaansecara maksimal maka diharapkan juga akan

memberikan pendidikan yang maksimal bagi para murid di sekolah.Salah satu

langkah yang diterapkan untuk meningkatkan fungsi dari perpustakaan itu sendiri

adalah sistem pengolah data yang cepat dan tepat.Sistem informasi pengolah data

buku perpustakaan yang dibutuhkan oleh sekolah nantinya dapat digunakan untuk

pencarian buku, pengolahan, penyimpanan, melihat kembali, dan juga untuk

menyalurkan informasi itu sendiri.

Penyelenggaraan layanan perpustakaan memerlukan berbagai

pertimbangan karena ada berbagai jenis perpustakaan.Dan masing-masing

perpustakaan berbeda fungsi harus dijelaskan melalui  berbagai tahapan yang

diatur  dan disesuaikan dengan fungsi masing-masing perpustakaan.

Layanan perpustakaan bertujuan untuk memberikan informasi guna

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta menunjang proses belajar

mengajar, menunjang lembaga tertentu, melestarikan budaya bangsa, serta sebagai

tempat mendapatkan hiburan dan memperoleh informasi lainnya.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, perpustakaan harus

menyelenggarakan cara-cara pelayanan yang menarik sehingga menimbulkan

kesan ramah, keinginan membantu, yang akhirnya diharapkan akan dapat
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memuaskan pemustaka (Perpustakaan Nasional RI, 1994:2). Hal tersebut

ditekankandalam undang-undang No. 43 tahun 2007 pasal ayat 1 dan 4 yang

berbunyi, “Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi

kepentingan pemustaka dan layanan perpustakaan dikembangkan melalui

pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka”.

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang layanan perpustakaan,

dalam firmanNya, Allah Swt memberikan gambaran bagaimana pelayanan yang

baik. Adapun firman Allah Swt yang berkaitan dengan layanan yaitu dalam QS

Ali Imran/3: 159  yang berbunyi:

و۟ا ِمْن  َنفَضُّ ِ لِنَت لَھُْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغلِیظَ ٱْلقَْلِب  َّ َن ٱ فَبَِما َرْحَمٍةۢ مِّ

ْل َعلَى َحْولَِكۖ   فَٱْعُف َعْنھُْم َوٱْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِى ٱْألَْمِر ۖ فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ

لِینَ  َ یُِحبُّ ٱْلُمتََوكِّ َّ ِ ۚ إِنَّ ٱ َّ ٱ

Terjemahan:

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya”. (Departemen agama RI, 2009)

Ayat di atas telah memberikan gambaran sebagai pedoman kepada

pustakawan agar berlemah lembut dalam memberikan pelayanan kepada

pemustaka. Karena ketika pustakawan bersikap keras kepada pemustaka maka

mereka akan menjauh sehingga target tidak tercapai. Hal ini berarti, bahwa
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perhatian terhadap pemustaka merupakan suatu anjuran wajib bagi pustakawan

dalam membangun sebuah hubungan dalam kegiatan pelayanan

Penelitian tentang layanan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah

satunya yang dilakukan oleh Soabihin dengan judul Efektifitas Sistem Pelayanan

di Perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dari hasil

yang dijabarkan oleh penelitian tersebut bahwa layanan pustakawan di

Perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar belum efektif.

Penelitian ini meneliti tentang “efektifitas pengolahan layanan sedangkan

penelitian yang penulis angkat tentang efektifitas pelayanan perpustakaan di SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo secara umum baik layanan sirkulasi dan referensi.

Saat ini system layanan yang berjalan di SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

masih manual, dimana cara pencarian, peminjaman, dan pengembalian masih

menggunakan sistem manual. Seperti sistem peminjaman dan pengembalian

masih menggunakan sistem tulis tangan. Sering kali buku yang akan dipinjam

oleh siswa tidak dapat diperoleh walaupun buku tersebut ada di perpustakaan

tersebut. Hal ini terjadi karena sistem yang masih manual.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini

mencakup semua bidang dalam kehidupan manusia.Maka hal ini bisa

dimanfaatkan untuk membangun sistem informasi perpustakaan yang berbasis

otomasi. Komputer merupakan salah satu cara atau sarana yang bisa digunakan

untuk membantu dan mewujudkan sistem layanan perpustakaan yang berbasis

otomasi tersebut. Sehingga sistem layanan tersebut  akan mempunyai nilai lebih

daripada sebuah sistem layanan yang diolah secara manual dan juga akan

menghasilkan suatu sistem layanan yang efektif, efisien, dan produktifitas yang

tinggi.
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Sehubungan dengan hal tersebut,penulis merasa tertarik untuk

menuangkan kedalam tulisan berupa skripsi dengan judul “Efektifitas pelayanan

pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah seberapa efektif pelayanan perpustakaan di SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini serta untuk menghindari interpretasi yang berbeda,

penulis akan mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terkandung

dalam judul skripsi ini, yaitu:

a. Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektifitas dari kata dasar

efektif mengandung arti: ada pengaruhnya; manjur/mujarab; dapat

membawa hasil (berhasil guna dari suatu usaha / tindakan layanan

perpustakaan) “KBBI edisi ke 3 Tahun 2003 halaman 284 yang disusun oleh

pusat bahasa, Departemen Pendidikan Nasional”.Pendapat lain dari

pengertian efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat

keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan lebih dahulu (Yakub, 1984:39). Nitisemito menguraikan batasan

efektifitas bahwa secara harfiah kata efektifitas berasal dari kata dasar

efektif yang berarti keadaan yang mengandung makna terjadinya suatu efek

atau akibat yang dikehendaki (1992:207). The Lian Gie menegaskan bahwa

yang dimaksud efektifitas adalah “suatu keadaan yang mengandung

pengertian yang mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki, kalau
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seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang

memang dikehendaki maka orang tersebut dikatakan efektif kalau

menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (1982:108).

b. Pelayanan perpustakaan merupakan upaya atau proses penyebaran dan

pendayagunaan informasi secara optimal oleh pemakai (Lasa,

1993:10).Pendapat lain tentang layanan adalah suatu kegiatan penyelesaian,

pengadaan, pembinaan koleksi, serta pengaturan dan penyimpanan bahan

pustaka kepada para pengunjung atau pemakai jasa perpustakaan

(Mudhoffir, 1986:63).

c. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga

pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yag

bersangkutan, dan merupakan sumber belajar untuk mendukung

tercapainya tujuan pendidikan sekolah yag bersangkutan (Sulistyo Basuki,

2010:94).

Jadi, yang menjadi definisi operasional pada penelitian ini adalah keadan

yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan bentuk-bentuk layanan yang

diberikan oleh perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Ruolo kepada para

pemustakanya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dari penjelasan tentang definisi operasional di atas maka ruang lingkup

pembahasan skripsi ini meliputi efektifitas, kualitas semua layanan perpustakaan:

layanan sirkulasi, layanan referensi di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo.

3. Kajian Pustaka

Sejauh ini sudah ada tulisan yang membahas tentang layanan.Tetapi,

belum secara khusus membahas tentang “Efektifitas Pelayanan pada Perpustakaan
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SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo”. Oleh karena itu, penulis berusaha

memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan judul tersebut dengan menggunakan

beberapa literatur yang relevan dengan hal-hal yang akan diteliti, diantaranya

adalah :

a. Pengelolaan perpustakaan, Rahayuningsih (2007). Buku ini membahas

tentang layanan sirkulasi mulai dari peminjaman, perpanjangan,

pengembalian koleksi. Pada buku ini juga membahas cara penagihan koleksi

yang belum dikembalikan, penagihan denda, memberikan surat bebas

perpustakaan, mencatat jumlah pengunjung dan peminjam.

b. Perpustakaan kepustakawanan dan pustakawan, Soeatminah (1992). Pada

buku ini membahas secara mendalam tentang layanan sirkulasi, seperti:

menjelaskan tentang peraturan tata tertib perpustakaan, sistem layanan, tata

tertib peminjaman, keanggotaan perpustakaan.

c. Hamzah yakub (1984) dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia

Manajemen Menurut Kamaruddin Menuju Keberhasilan dan

Kepemimpinan yang menjelaskan mengenai pengertian efektifitas layanan

menurut para ahli-ahli serta fungsi layanan yang sangat bersangkutan

dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis tersebut.

d. Skripsi “Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan Pemustaka di

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yunistia Sekar

Sarworini. Pada skripsi ini membahas tentang hubungan kualitas layanan,

seperti: sistem layanan sirkulasi, tata tertib peminjaman dan pengembalian,

denda, kualitas pustakawan dalam pelayanan sirkulasi dengan kepuasan

pemustaka

e. Pedoman penyelenggaraan perpustakaan,Pawit M yusuf dan Yaya

Suhendar. Pada buku ini membahas secara mendalam tentang layanan
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perpustakaan secara langsung, seperti: layanan peminjaman, perlengkapan

peminjaman, prosedur peminjaman, prosedur pengembalian, pelayanan

referensi dan informasi,  pelayanan bimbingan kepada pengguna, dan

layanan tidak  langsung  seperti: kerja sama dengan para guru dan

pembinaan minat baca.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui

seberapa efektif pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu perpustakaan,

khususnya dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada siswa

siswi dan guru di SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

b. Dapat dijadikan masukan bagi perpustakaan sebagai alat untuk

mengevaluasi layanan perpustakaan di SMP Negeri 3 Satap Raulo.

c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis kedepannya
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Layanan Perpustakaan Sekolah

Dengan makin majunya sistem teknologi informasi, maka diperlukan

tenaga pengelolah perpustakaan yang mempunyai kemampuan profesional.

Pustakawan tidak pasif melainkan aktif dan dinamis dalam kegiatan pengelolahan

perpustakaan untuk melayani kebutuhan pengunjung perpustakaan. Sekarang ini

tidak sedikit peran yang diperlihatkan oleh perpustakaan dalam menunjang proses

belajar mengajar disekolah-sekolah. Untuk mendapatkan tenaga yang diharapkan

agar perpustakaan lebih menunjang proses belajar mengajar, maka diperlukan

sumber daya manusia yang profesional.

Fungsi perpustakaan sekarang ini sebagai media dan pusat informasi,

pendidikan, penelitian,  dan rekreatif bagi masyarakat yang tidak terlepas dari

aktifitas-aktifitas yang ditunjukkan oleh pustakawan dalam merealisasikan target

yang ingin dicapai. Aktifitas pustakawan tersebut terlihat dalam upaya

mengidentifikasi, mengadakan, mengelolah, dan menyiapkan bahan pustaka

sehingga kemampuan layanan cepat dan tepat guna bagi siswa-siswi, guru-guru

maupun anggota staf di sekolah-sekolah.

Layanan pemakai pada dasarnya terdiri atas pengumpulan informasi dan

pengolahan informasi, serta penyebaran informasi. Jadi pelayanan perpustakaan

merupakan bentuk nyata dari penyebaran informasi, sehingga dapat disimpulkan

bahwa hakekat pelayanan perpustakaan merupakan upaya atau proses penyebaran

dan pendayagunaan informasi secara optimal oleh pemakai.

Layanan sirkulasi atau layanan peminjaman dan pengembalian buku

merupakan ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian inilah pertama kali
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berhubungan dengan pemakai serta paling sering digunakan oleh pemakai. Secara

umum layanan sirkulasi mengandung pengertian “kegiatan pengedaran koleksi

bahan pustaka baik yang dilakukan di dalam perpustakaan maupun diluar

perpustakaan”(Nurhadi 1980:4).

Layanan pemakai perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam memanfaatkan perpustakaan melalui pelayanannya. Ada dua hal

penting yang terkandung dalam pengertian ini. Pertama, buku merupakan unsur

utama dari suatu layanan perpustakaan. Kedua, penyebaran informasi merupakan

istilah umum semua produk pelayanannya.

Kegiatan yang dilakukan di perpustakaan semuanya diperlukan untuk

pemanfaatan bahan pustaka dan fasilitsas lainnya yang ada di perpustakaan.

Secara garis besar layanan perpustakaan sekolah ditinjau dari sasaran yang dituju,

terutama dibagian perpustakaan di unit pelayanan teknis (UPT), maka dapat

dikelompokkan menjadi 3 layanan, yaitu :

1. Layanan kepada guru

a. Meningkatkan pengetahuan guru mengenai subjek yang menjadi

bidangnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi yang

terjadi sangat cepat menyebabkan setiap guru harus belajar terus

menerus untuk itu perpustakaan harus selalu siaga menyediakan

informasi yg muktahir.

b. Membantu guru dalam mengajar dikelas. Perpustakaan menyediakan

alat bahan bantu pengajaran. Seperti peta, globe, alat rujukan dan alat

pandang dengar. Bila diperlukan pustakawan bisa membantu teknis

operasional peralatan yang dicapai.

c. Mengisi jam pelajaran kosong dengan kegiatan perpustakaan.
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d. Menyediakan bahan pustaka pesanan yang diperlukan mata pelajaran

tertentu. Pustakawan menyediakan topik-topik khusus bagi

penyelesaian tugas siswa.

e. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka bagi kepentingan penelitian

yang diperlukan untuk mengajar dalam rangka meningkatkan profesi

dalam bidangnya.

2. Layanan kepada siswa

a. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memperkaya dan

memperluas cakrawala kurikulum.

b. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang dapat membantu siswa

memperdalam mengenai sub yang diminati.

c. Menyediakan bahan untuk membantu meningkatkan keterampilan.

d. Menyediakan berbagai kemudahan untuk mendorong siswa

mengadakan penelitian.

e. Mengajarkan cara menggunakan perpustakaan.

f. Mengadakan bimbingan membaca

3. Layanan kepada manajemen sekolah

Perpustakaan sekolah secara aktif membantu pimpinan dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemanduan, dan penilaian program pendidikan.

B. Sistem Layanan Perpustakaan

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang ada pada

pelaksanaanya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Layanan

perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila sistem layanan yang digunakan

tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya.
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Agar layanan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi

perpustakaan, maka perlu suatu sistem layanan yang jelas. Ada tiga sistem

layanan pengguna menurut Rahayuningsih (2007:93), yaitu

1. Sistem layanan terbuka

Sistem terbuka adalah sistem layanan yang memungkinkan pengguna

masuk keruang koleksi untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang

diinginkan dari jajaran koleksi perpustakaan. Koleksi pada sistem ini harus

disusun dengan suatu cara yang dapat memudahkan pengguna mencari dan

menemukan koleksi yang diinginkan.

Ada beberapa kelebihan yang dapat diambil apabila perpustakaan

menggunakan sistem ini, antara lain adalah:

a. Menghemat tenaga, karna petugas tidak perlu mengambilkan koleksi yang

akan dipinjam karena pengguna bisa langsung mengambil sendiri di rak.

b. Memberikan kepuasan kepada pengguna karena bisa memilih koleksi yang

sesuai dengan kebutuhannya secara langsung kejajaran koleksi.

c. Memungkinkan memilih judul lain yang sesuai, apabila tidak menemukan

koleksi yang dicari.

d. Mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham antara pengguna dan

petugas.

Selain kelebihan, sistem layanan terbuka juga memiliki beberapa

kelemahan, antara lain adalah:

a. Memerlukan tenaga ekstra untuk mengembalikan dan membetulkan koleksi

yang letaknya salah.

b. Koleksi akan lebih cepat rusak karena sering dipegang.

c. Memerlukan ruangan yang relatif lebih luas, untuk pengaturan rak agar

pengguna leluasa memilih koleksi.
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d. Susunan koleksi di rak menjadi mudah rusak.

2. Sistem layanan tertutup

Pada sistem layanan tertutup, pemakai tidak boleh langsung mencari dan

mengambil bahan pustaka di rak, tetapi petugas perpustakaan  yang akan

mencarikan dan mengambilnya di rak. Dengan menggunakan sistem ini petugas

akan lebih sibuk karena harus mencari bahan pustaka di rak, oleh karena itu,

pemakai harus mencari nomor panggil bahan pustaka melalui catalog yang

disediakan

Klebihan dalam menggunakan sistem tertutup adalah:

a. Memungkinkan susunan rak dipersempit antara satu dengan lainnya,

sehingga menghemat ruang untuk menyimpan koleksi.

b. Susunan koleksi di rak lebih teratur dan tidak mudah rusak, karena yang

mengambil dan mengembalikan adalah petugas.

c. Faktor kehilangan dan kerusakan koleksi bisa diperkecil.

Adapun kekurangan dengan menggunakan sistem layanan tertutup adalah

sebagai berikut:

a. Petugas banyak mengeluarkan energi untuk melayani peminjaman.

b. Prosedur peminjaman tidak bisa cepat (harus menunggu giliran dilayani bila

antrian panjang).

c. Sejumlah koleksi tidak pernah disentu atau dipinjam.

d. Peminjam sering tidak puas apabila koleksi yang dipinjam tidak sesuai

dengan yang dikehendaki.

3. Sistem layanan campuran

Pada sistem layanan campuran, perpustakaan dapat menerapkan dua

sistem pelayanan sekaligus, yaitu layanan terbuka dan layanan tertutup.

Perpustakaan yang menggunakan sistem ini biasanya memberikan layanan secara
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tertutup untuk kolsi skripsi, koleksi referensi, atau tesis, sedangkan untuk koleksi

lainnya menggunakan sistem layanan terbuka.

Kelebihan dalam menggunakan sistem layanan campuran ini adalah

sebagai berikut:

a. Pemakai langsung menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum secara

bersamaan.

b. Tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi referensi.

c. Menghemat tenaga layanan.

Adapun kelemahan sistem layanan campuran adalah sebagai berikut:

a. Petugas sulit mengontrol pemakai yang menggunakan  koleksi referensi dan

koleksi umum sekaligus.

b. Ruang koleksi referensi dan koleksi umum menjadi satu.

c. Perlu pengawasan yang lebih ketat,

C. Jenis-Jenis Layanan Perpustakaan Sekolah

Untuk perpustakaan sekolah umumnya memiliki layanan peminjaman

(sirkulasi), Layanan rujukan (referensi), layanan baca dan layanan bimbingan /

konsultasi. Secara garis besar, jenis-jenis layanan perpustakaan sekolah akan

diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan peminjam

Layanan peminjam adalah pemberian layanan dengan meminjamkan

bahan pustaka kepada pemakai untuk bisa dibawa pulang. Layanan ini sering

disebut dengan layanan sirkulasi, yang artinya peminjaman.

Layanan sirkulasi di perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang

berkaitan dengan pengguna perpustakaan.Pengertian layanan sirkulasi menurut

Rahayuningsih (2007:95) adalah layanan pengguna yang berkaitan dengan

peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi.
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Layanan peminjam sering kali dianggap sebagai ujung tombak jasa

perpustakaan. Layanan inilah yang pertama kali berhubungan dengan pemakai

serta paling sering digunaan oleh pemakai.

Layanan peminjam mencakup kegiatan antara lain mengatur penerimaan

anggota perpustakaan, peminjam dan pengembalian buku, pemberian sanksi dan

perihal peraturan perpustakaan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan secara manual

atau dibantu dengan komputer.

2. Layanan rujukan

Layanan rujukan atau layanan referensi disediakan untuk membantu

pemakai menelusuri informasi dalam berbagai subjek. Dengan pelayanan inilah

pemakai dibantu untuk menemukan informasi dengan cepat dan menelusuri

informasi dengan pilihan subjek yang luas.

Pelayanan referensi sebagai pemberi bantuan secara langsung dan bersifat

lebih profesional oleh perpustakaan kepada siswa yang dilayaninya yang sedang

mencari atau membutuhkan keterangan tertentu (Soejono 1985:74).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pelayanan ini lebih dititik

beratkan pada pelayanan individu, agar pemakai mampu mendayagunakan

sumber-sumber rujukan yang disediakan. Adapun sumber rujukan atau referensi

yang dimaksud adalah berupa kamus, ensiklopedi, almanac, kumpula peraturan

pemerintah  undan-undang, atlas, statistic, dan berbagai koleks rujukan lainnya.

3. Layanan Baca

Layanan ini menyediakan fasilitas ruangan baca bagi semua pemakai

perpustakaan. Pemakai dengan bebas memanfaatkan sumber-sumber informasi

atau segala jenis koleksi yg disediakan dengan tidak mengabaikan aturan yang

diberlakukan selama berada diruang baca.
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Fasilitas ruang baca ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pemakai, termasuk

pemakai yang tidak memiliki kartu kanggotaan. Bagi pemakai yang tidak terdaftar

sebagai anggota perpustakaan tentunya sangat merasakan ruang baca ini, tanpa

kartu anggota pemakai masih dapat memanfaatkan koleksi yang dibutuhkan.

Meski tidak diperkenankan untuk membawa koleksi keluar ruangan. Namun

pemakai tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan koleksi dalam ruang baca

meski berjam-jam lamanya.

D. Unsur-Unsur Layanan Perpustakaan

Sukses tidaknya pelayanan suatu perpustakaan banyak bergantung pada

fasilitas dan kelengkapan gedung/ruang perpustakaan, koleksi, serta staf

perpustakaan (Soejono 1992:86).

Dengan demikian, untuk memberikan layanan yang maksimal kepada

pemakai, maka setidaknya ada empat unsur pokok yang mendukungnya, yaitu:

1. Fasilitas

Kegiatan pelayanan perpustakaan harus dilengkapi fasilitas yang memadai

agar tujuan dan fungsi perpustakaan dapat terpenuhi. Sebagai sarana utama adalah

ruangan yang sesuai dengan jumlah koleksi dan jumlah pemakainya. Selain itu

juga diperlukan perlengkapan untuk layanan antara lain rak buku, kursi, meja baca

dll.

2. Koleksi

Pemakai akan tertarik memanfaatkan perpustakaan apabila dia mengetahui

bahwa di perpustakaan dia akan mendapatkan sesuatu, misalnya ilmu

pengetahuan, data, informasi atau hiburan yang dapat mendukung pekerjaan atau

menambah pengetahuan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka perpustakaan

harus menyediakan koleksi yang mutakhir. Disamping itu tuntutan relevansi

koleksi dengan kebutuhan masyarakat pemakanya harus diperhatikan. Pawit M
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Yususf membagi koleksi perpustakaan menjadi koleksi buku fiksi dan buku non

fiksi (1988:20).

3. Pustakawan

Sulistio Basuki mengutipdefinisi pustakawan sebagai orang yang

memberikan dan melaksanakan kegiatan dalam usaha memberikan layanan/jasa

kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya

berdasarkan ilmu perpustakaan yang diperolehnya melalui pendidikan (1993:6).

Kita ketahui bahwa maju mundurnya perpustakaan-perpustakaan dalam usaha

memberikan pelayanan tergantung dari perkembangan tingkat kemampuan,

pengetahuan dan keterampilan staf perpustakaannya. Pustakawan sangat berperan

dalam usaha peningkatan pelayanan pemakai perpustakaan.

4. Pemustaka

Pemustaka yang merupakan suatu masyarakat yang menjadi sasaran

pendirian sebuah perpustakaan, hampir seluruh kegiatan kepustakawanan

dilandasi oleh kepentingan pemustaka yang dilayaninya. Pengadaan koleksi bahan

pustaka harus memperhatikan masyarakat pemakinya, karena masing-masing

perpustakaan tentu berbeda masyarakat yang dilayaninya sehingga hal tersebutlah

yang menyebabkan mengapa sampai didirikan berbagai jenis perpustakaan.

Karena koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan harus diperhatikan relevansinya

dengan kebutuhan pemakai.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data,

sehingga peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan

menginterpretasi.Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data yang

valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan

suatu metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo yang beralamat di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian mulai tanggal 5 Agustus 2015

sampai 20 Agustus 2015.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharmi Arikunto,

1993:102).Berarti dapat disimpulkan bahwa yang menjadi populasi dalam

penelitian skripsi ini adalahseluruhpemustaka di Perpustakaan SMP Negeri 3

Parigi Satap Raulo sebanyak 107 0rang.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang memilki sifat utama populasi atau

dengan kata lain sampel adalah sekelompok individu atau benda yang kurang atau
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lebih kecil dari jumlah populasi. Menurut Arikunto, apabila jumlah populasi

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya disebut

penelitian populasi, selanjutnya jika populasi berjumlah besar (lebih dari 100)

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya

kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, kecilnya resiko yang ditanggung

peneliti, (Arikunto, 2000: 112). Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik

accidental sampling yaitu seluruh pengunjung yang berkunjung selama penelitian

berlangsung.

Jadi yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah beberapa dari siswa-

siswi yang berkunjung ke perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo selama

masa penelitian berlangsung di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data, yaitu data

primer dan data sekunder. Berikut ini di jelaskan kedua macam data tersebut dan

teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui

teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung

terhadap objek, yaitu pemustaka yang memanfaatkan koleksi bahan

pustaka di  Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

b. Angket(Kuesioner)

Dalam teknik ini, penulis membagikan data pernyataan kepada

responden untuk menjawab setiap pernyataan yang ada dalam rangka

melengkapi data yang akan penulis teliti.
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2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder di lakukan melalui penelusuran berbagai

literature atau bahan pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik  Pengolahan dan Analisis  Data

Untuk menganalisa data hasil penelitian ini maka tehnik analisa data yang

digunakan adalah analisa data kuantitatif dimana dalam pengolahan datanya akan

dilakukan melalui deskriptif.

Analisa deskriptif tersebut bila hasilnya dalam bentuk bilangan akan

dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk predikat yang menunjukkan keadaan dan

ukuran kualitasnya.

Memperhitungkan hal tersbut di atas, maka tehnik pengolahan data dalam

penelitian ini dilakukan melalui tabulasi data yang hasilya akan dituangkan dalam

bentuk tabel distribusi frekuensi dalam bentuk % (persentase) dengan

menggunakan rumus, (Sudjana, 1995) :

F
P= ------- X 100%

N

Keterangan :

P : Angka persentase

F : Frekuensi sampel

N : Jumlah sampel

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini maka penulis menggunakan

data sebagai berikut :

1. Unit analisa

Unit analisanya adalah ruang perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo.
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2. Tehnik pengolahan data yang penulis gunakan adalah tehnik tabulasi

berdasarkan persentasi untuk menentukan cukup atau rendah. Porsentasi

untuk pemustaka (pengguna) yang tingkat pemahaman atau

pengetahuannya  berkisar 70 – 80% dikategorikan cukup, 40 – 69%

dikategorikan rendah kemudian diuraikan dan diinterprestasikan

secukupnya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

1. Profil Sekolah

SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo berdomisili di Dusun Balleanging Desa

Manimbahoi Kecamatan Parigi. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 dan yang

menjadi Kepala Sekolah adalah Akbar, S.Pd.

Kekuatan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo adalah sebagai berikut :

a. Sekolah berada di lokasi yang strategis

b. Jumlah guru sebanyak 13 orang. Yang terdiri dari 6 PNS dan 7 non PNS

c. Tenaga administrasi 1 orang terdiri dari 1 PNS

d. Pustakawan 1 orng

e. Penjaga Sekolah 1 orang

f. Ruang perpustakaan yang menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran

yang memadai

g. Sarana Olahraga relatif lengkap sebagai penunjang kelas olahraga

h. Dekat dari mesjid yang memungkinkan guru, staf, dan siswa-siswi

senantiasa sholat dhuhur berjamaah di mesjid tepat waktu.

Kelemahan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

a. Jumlah ruang belajar yang belum memadai

b. Kondisi ruang belajar yang relatif belum standar

c. Belum terakreditasi

2. Visi SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

” Cerdas  dan  Kreatif  serta  Beriman  dan  Berbudi  Pekekerti  Luhur

berdasarkan  IPTEK  dan  IMTAQ  ”
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Visi ini menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkannya setiap saat

dan  berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan sekolah, visi tersebut mencerminkan

profil dan cita-cita sekolah yang tergambar pada uraian  berikut

a. berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian

b. sesuai dengan norma dan harapan masyarakat

c. ingin mencapai keunggulan

d. mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah

e. mendorong adanya perubahan yang lebih baik

f. mendorong warga sekolah yang riligius

Untuk mencapai visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang berupa kegiatan

jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi yang

dirumuskan berdasarkan visi tersebut.

3. Misi SMPN 3 Parigi  Satap  Raulo  adalah  sebagai  berikut  :

a. Meningkatkan keterampilan akademik dan nonakademik

b. Meningkatkan mutu lulusan  setiap  tahun

c. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

d. Meningkatkan budi pekerti

e. Meningkatkan mutu pelayanan

f. Meningkatkan sarana dan prasarana

g. Menjalin kerja sama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan

terkait

h. Meningkatkan  kompetensi  guru  secara  terus menerus
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STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

SMP NEGERI 3 PARIGI SATAP RAULO

KEPALA SEKOLAH

AKBAR,S.Pd

KEPALA PERPUSTAKAAN

Dra.MASTUTI

BAGIAN PELAYANAN
TEKNIS

BAGIAN LAYANAN
PENGGUNA

SISWA, GURU DAN STAF
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4. Perpustakaan Sekolah SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo merupakan perpustakaan

yang memiliki luas ruangan yang cukup besar untuk sebuah perpustakaan

sekolah. Dan yang menjadi kepala perpustakaan saat ini adalah Dra.Marwati.

Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo ini dibangun di tempat yang

strategis dan sangat mudah dijangkau oleh siswa-siswi dan bersampingan

dengan kantor sekolah. Para pemustaka di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo tidak hanya siswa-siswi SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo namun

juga di fungsikan oleh siswa-siswi SD Inpres Raulo yang notabenenya seatap

dengan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo dan dipimpin oleh 1 kepalah sekolah

yang sama

a. Ruangan Perpustakaan

Suatu perpustakkaan akan berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan

fungsinya apabila didukung oleh sarana yang dikelola secara terpadu. Sarana

tersebut adalah gedung atau ruangan perpustakaan serta perlengkapanya.

b. Perlengkapan perpustakaan.

Perlengkapan di Perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

merupakan sarana yang dapat memperlancar dinamika pekerjaan, demikian pula

dalam pelayanan terhadap proses belajar mengajar siswa.

c. Koleksi Bahan Pustaka

Sumber koleksi bahan pustaka di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo bersumber dari pembelian dari dana sekolah atau dari kepala sekolah dan

hadiah. Yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari klas 000 sampai

dengan klas 900, klas Islam dan buku-buku pelajaran.

5. Jenis Layanan Perpustakaan
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Ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh perpustakaan sekolah

SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo untuk melayani pemustaka atau siswa-siswi

yang berkunjung di perpustakaan, yaitu :

a. Layanan Sirkulasi

b. Layanan ruang baca

Layanan ini disediakan untuk membaca buku, mengerjakan tugas sekolah

serta media informasi lainnya.

Layanan ruang baca adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan

berupa tempat untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar di perpustakaan.

Layanan ini bertujuan untuk mengantisipasi pengguna perpustakaan yang tidak

ingin meminjam buku untuk dibawa pulang, akan tetapi mereka cukup membaca

dan mengerjakan tugas sekolahnya di perpustakaan.

6. Identitas responden

Responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo yang pernah berkunjung ke perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo. Identitas responden dalam penelitian ini dapat diketahui melalui nama,

jenis kelamin, dan kelas. Nama tidak dapat dikelompokkan karena setiap

responden berbeda, sedangkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan

kelas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tabel identitas responden

Tabel 4.1

No. Kelas Jenis Kelamin

VII VIII Laki-Laki Perempuan

15 15 12 18

Jumlah 30 30
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui efektifitas pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3

Parigi Satap Raulo Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, maka

peneliti menguraikan hasil penelitian yang informasinya diperoleh dari jawaban

angket 30 responden.

1. Jawaban responden terhadap penataan ruang sudah rapi dan nyaman
Tabel  4.2

Penataan ruang sudah rapi dan nyaman

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

V
a
l
i
d

Tidak Setuju 7 23.3 23.3 23.3

Netral 10 33.3 33.3 56.7

Setuju 8 26.7 26.7 83.3

Sangat Setuju 5 16.7 16.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 33.3% responden atau 10

orang menyatakan netral penataan ruang sudah rapi dan nyaman, 26,7%

responden atau 8 orang menyatakan setuju, 16.7% responden atau 5 orang

menyatakan sangat setuju, dan 23.3% atau 5 orang menyatakan tidak setuju. Dari

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan ruang SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo sudah cukup rapi dan nyaman.

2. Jawaban responden terhadap ruang baca tampak menarik dan bagus.
Tabel 4.3

Ruang baca tampak menarik dan bagus

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 16 53.3 53.3 53.3

Netral 3 10.0 10.0 63.3

Setuju 7 23.3 23.3 86.7

Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 53,3% responden atau 16

orang tidak setuju ruang baca tampak menarik dan bagus, 10.0% responden atau 3

orang menyatakan netral, 23.3% responden atau 7 orang menyatakan setuju, dan

13.3% atau 4 orang menyatakan sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa ruang baca SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo belum tampak

menarik dan bagus.

3. Jawaban responden terhadap luas ruang perpustakaan sudah cukup besar.
Tabel 4.4

Luas ruang perpustakaan sudah cukup besar

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

V
a
l
i

d

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 12 40.0 40.0 43.3

Netral 4 13.3 13.3 56.7

Setuju 6 20.0 20.0 76.7

Sangat Setuju 7 23.3 23.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang tidak setuju luas ruang perpustakaan sudah cukup besar, 3.3% responden

atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju, 13.3% responden atau 4 orang

menyatakan netral, 20.0% responden atau 6 orang menyatakan setuju, dan 23.3%

atau 7 orang menyatakan sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa luas ruangan perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo belum cukup

besar.

4. Jawaban responden jumlah meja belajar, kursi dan rak buku sudah cukup.

Tabel 4.5
Jumlah meja belajar, kursi dan rak buku sudah cukup

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Tidak Setuju 10 33.3 33.3 40.0

Netral 6 20.0 20.0 60.0

Setuju 11 36.7 36.7 96.7

Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 36.7% responden atau 11 orang setuju

jumlah meja belajar,kursi dan rak buku sudah cukup, 33.3% responden atau 10

orang menyatakan tidak setuju, 6.7% responden atau 2 orang menyatakan sangat

tidak setuju, 20.0% responden atau 6 orang menyatakan netral, dan 3.3% atau 1

orang menyatakan sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

jumlah meja belajar, kursi dan rak buku SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah

cukup.

5. Jawaban responden penerangan ruang perpustakaan sudah cukup bagus.
Tabel 4.6

Penerangan ruang perpustakaan sudah cukup bagus

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 10.0

Netral 7 23.3 23.3 33.3

Setuju 16 53.3 53.3 86.7

Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 53.3% responden atau 16

orang setuju penerangan ruang perpustakaan sudah cukup bagus, 13.3%

responden atau 4 orang menyatakan sangat setuju, 23.3% responden atau 7 orang

menyatakan netral, 6.7% responden atau 2 orang menyatakan tidak setuju, dan

3.3% atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa penerangan ruang perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo sudah cukup bagus.

6. Jawaban responden ventilasi udara cukup bagus.
Tabel 4.7

Ventilasi udara cukup bagus

Jawaban Responden Frekuensi Presentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Netral 5 16.7 16.7 23.3

Setuju 15 50.0 50.0 73.3

Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 50.0% responden atau 15

orang setuju ventilasi udara cukup bagus, 26.7% responden atau 8 orang

menyatakan sangat  setuju, 16.7% responden atau 5 orang menyatakan netral, dan

6.7% atau 2 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa ventilasi udara SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah cukup bagus.

7. Jawaban responden terhadap perpustakaan Mudah dijangkau, dekat dengan

ruang belajar
Tabel 4.8

Mudah dijangkau, dekat dengan ruang belajar

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Netral 2 6.7 6.7 10.0

Setuju 11 36.7 36.7 46.7

Sangat Setuju 16 53.3 53.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 53.3% responden atau 16

orang sangat setuju perpustakaan mudah dijangkau, dekat dengan ruang belajar,

36.7% responden atau 11 orang menyatakan setuju, 6.7% responden atau 2 orang

menyatakan netral, dan 3.3% atau 1 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

mudah dijangkau,dekat dengan ruang belajar.

8. Jawaban responden terhadap Buku-buku koleksi perpustakaan sudah lengkap

Tabel 4.9
Buku-buku koleksi perpustakaan sudah lengkap

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 4 13.3 13.3 13.3

Netral 11 36.7 36.7 50.0

Setuju 7 23.3 23.3 73.3

Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015



34

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 36.7% responden atau 11

orang menyatakan netral buku-buku koleksi perpustakaan sudah lengkap, 23.3%

responden atau 7 orang menyatakan setuju, 26.7% responden atau 8 orang

menyatakan sangat setuju, dan 13.3% atau 4 orang menyatakan tidak setuju. Dari

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa buku-buku koleksi perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah cukup lengkap.

9. Jawaban responden terhadap buku-buku koleksi perpustakaan relevan dengan

kurikulum
Tabel 4.10

Buku-buku koleksi perpustakaan relevan dengan kurikulum

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Tidak Setuju 4 13.3 13.3 20.0

Netral 2 6.7 6.7 26.7

Setuju 10 33.3 33.3 60.0

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang sangat setuju buku-buku koleksi perpustakaan relevan dengan kurikulum,

33.3% responden atau 10 orang menyatakan setuju, 6.7% responden atau 2 orang

menyatakan netral 13.3% atau 4 orang menyatakan tidak setuju, dan 6.7% atau 2

orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa buku-buku koleksi perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah

relevan dengan kurikulum.

10.Jawaban responden pembinaan koleksi perpustakaan cukup baik.

Tabel 4.11
Pembinaan koleksi perpustakaan cukup baik

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 5 16.7 16.7 20.0

Netral 6 20.0 20.0 40.0

Setuju 13 43.3 43.3 83.3

Sangat Setuju 5 16.7 16.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 43.3% responden atau 13

orang  setuju pembinaan koleksi perpustakaan cukup baik, 16.7% responden atau

5 orang menyatakan sangat setuju, 20.0% responden atau 6 orang menyatakan

netral, 16.7% atau 5 orang menyatakan tidak setuju, dan 3.3% atau 1 orang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembinaan koleksi di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah

cukup baik.

11.Jawaban responden terhadap penggolongan koleksi perpustakaan cukup baik

Tabel  4.12
Penggolongan koleksi perpustakaan cukup baik

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Netral 5 16.7 16.7 23.3

Setuju 17 56.7 56.7 80.0

Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik dan grafik di atas menunjukkan bahwa 56.7% responden

atau 17 orang  setuju penggolongan koleksi perpustakaan cukup baik, 20.0%

responden atau 6 orang menyatakan sangat setuju, 16.7% responden atau 5 orang

menyatakan netral, dan 6.7% atau 2 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa penggolongan koleksi di perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo cukup baik.

12.Jawaban responden terhadap penataan koleksi perpustakaan cukup baik

Tabel 4.13
Penataan koleksi perpustakaan cukup baik

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Setuju - - - -

Netral 3 10.0 10.0 10.0

Setuju 19 63.3 63.3 73.3

Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015



38

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 63.3% responden atau 19

orang setuju penataan koleksi perpustakaan cukup baik, 26.7% responden atau 8

orang menyatakan sangat setuju, dan 10.0% responden atau 3 orang menyatakan

netral. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan koleksi di

perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah cukup baik.

13.Jawaban responden koleksi majalah ilmiah sudah lengkap.

Tabel 4.14
Koleksi majalah ilmiah sudah lengkap

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 9 30.0 30.0 33.3

Netral 15 50.0 50.0 83.3

Setuju 2 6.7 6.7 90.0

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 50.0% responden atau 15

orang menyatakan netral koleksi majalah ilmiah sudah lengkap, 30.0% responden

atau 9 orang menyatakan tidak setuju, 3.3% responden atau 1 orang menyatakan

sangat tidak setuju, 6.7% atau 2 orang menyatakan setuju, dan 10.0% atau 3 orang

menyatakan sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koleksi

majalah ilmiah di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo belum lengkap.

14.Jawaban responden sering ada pustaka baru.

Tabel 4.15
Sering ada pustaka baru

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 60.0

Netral 6 20.0 20.0 80.0

Setuju 5 16.7 16.7 96.7

Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 50.0% responden atau 15

orang  tidak setuju sering ada pustaka baru, 10.0% responden atau 3 orang

menyatakan sangat tidak setuju, 20.0% atau 6 orang menyatakan netral, 16.7%

atau 5 orang menyatakan setuju, dan 3.3% responden atau 1 orang menyatakan

sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sering ada

pustaka baru di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

15.Jawaban responden pustakawan memiliki kemampuan dan kompetensi yang

tinggi dalam mengelolah perpustakaan.

Tabel 4.16
Pustakawan memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi

dalam mengelolah perpustakaan.

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Tidak Setuju 5 16.7 16.7 16.7

Netral 8 26.7 26.7 43.3

Setuju 12 40.0 40.0 83.3

Sangat Setuju 5 16.7 16.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang  setuju pustakawan memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi

dalam mengelolah perpustakaan, 16.7% responden atau 5 orang menyatakan

sangat setuju, 26.7% responden atau 8 orang menyatakan netral, dan 16.7% atau 5

orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

pustakawan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo memiliki

kemampuan dan kompetensi yang tinggi dalam mengelolah perpustakaan.

16.Jawaban responden cukup banyak tersedia pustakawan dalam jumlah maupun

kualitas.

Tabel 4.17
Cukup banyak tersedia pustakawan dalam jumlah maupun

kualitas

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 19 63.3 63.3 63.3

Netral 3 10.0 10.0 73.3

Setuju 8 26.7 26.7 100.0

Sangat Setuju - - - -

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 63.3% responden atau 19

orang  tidak setuju cukup banyak tersedia pustakawan dalam jumlah maupun

kualitas, 10.0% responden atau 3 orang menyatakan netral, dan 26.7% atau 8

orang menyatakan setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak

cukup banyak tersedia pustakawan dalam jumlah maupun kualitas di perpustakaan

SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

17.Jawaban responden terhadap penampilan pustakawan rapi dalam melakukan

pekerjaannya

Tabel 4.18
Penampilan pustakawan rapi dalam melakukan pekerjaannya

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 6.7

Netral 3 10.0 10.0 16.7

Setuju 11 36.7 36.7 53.3

Sangat Setuju 14 46.7 46.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 46.7% responden atau 14

orang sangat setuju penampilan pustakawan rapi dalam melakukan pekerjaannya,

36.7% responden atau 11 orang menyatakan setuju, 10.0% responden atau 3 orang

menyatakan netral, 3.3% responden atau 1 orang menyatakan tidak setuju dan

3.3% atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa penampilan pustakawan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo rapi dalam melakukan pekerjaannya.

18.Jawaban responden terhadap pustakawan datang tepat waktu

Tabel 4.19
Pustakawan datang tepat waktu

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak setuju - - - -

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0

Netral 2 6.7 6.7 16.7

Setuju 13 43.3 43.3 60.0

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 43.3% responden atau 13

orang setuju pustakawan datang tepat waktu, 40.0% responden atau 12 orang

menyatakan sangat setuju, 6.7% responden atau 2 orang menyatakan netral, dan

10.0% atau 3 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa pustakawan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo

datang tepat waktu.

19.Jawaban responden terhadap pustakawan pulang tepat waktu

Tabel 4.20
Pustakawan pulang tepat waktu

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju - - - -

Netral 2 6.7 6.7 6.7

Setuju 18 60.0 60.0 66.7

Sangat Setuju 10 33.3 33.3 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 60.0% responden atau 18

orang setuju pustakawan pulang tepat waktu, 33.3% responden atau 10 orang

menyatakan sangat setuju, dan 6.7% responden atau 2 orang menyatakan netral.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan di perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo pulang tepat waktu.

20.Jawaban responden mudah menemukan buku-buku yang dibutuhkan dengan

cepat dan tepat.

Tabel 4.21
Mudah menemukan buku-buku yang dibutuhkan dengan cepat dan

tepat

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0

Netral 3 10.0 10.0 20.0

Setuju 12 40.0 40.0 60.0

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang  sangat setuju mudah menemukan buku-buku yang dibutuhkan dengan

cepat dan tepat, 40.0% responden atau 12 orang menyatakan setuju, 10.0%

responden atau 3 orang menyatakan netral, dan 10.0% responden atau 3 orang

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mudah

menemukan buku-buku yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat di perpustakaan

SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.



47

21.Jawaban responden terhadap Prosedur pelayanan perpustakaan tidak berbelit-

belit

Tabel  4.22
Prosedur pelayanan perpustakaan tidak berbelit-belit

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

1 3.3 3.3 3.3

Sangat Tidak Setuju 3 10.0 10.0 13.3

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 20.0

Netral 5 16.7 16.7 36.7

Setuju 19 63.3 63.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 63.3% responden atau 19

orang setuju prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, 16.7% responden atau 5

orang menyatakan netral, 6.7% responden atau 2 orang menyatakan tidak setuju,

dan 10.0% atau 3 orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa prosedur pelayanan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo tidak berbelit-belit.
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22.Jawaban responden terhadap Jam buka perpustakaan cukup lama

Tabel 4.23
Jam buka perpustakaan cukup lama

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 6 20.0 20.0 23.3

Netral 3 10.0 10.0 33.3

Setuju 18 60.0 60.0 93.3

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 60.0% responden atau 18

orang setuju jam buka perpustakaan cukup lama, 6.7% responden atau 2 orang

menyatakan sangat setuju, 10.0% responden atau 3 orang menyatakan netral,

20.0% responden atau 6 orang menyatakan tidak setuju, dan 3.3% responden atau

1 orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa jam buka perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo cukup lama.
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23.Jawaban responden pustakawan memberikan pelayanan yang sangat ramah

Tabel 4.24
Pustakawan memberikan pelayanan yang sangat ramah

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju - - - -

Netral 6 20.0 20.0 20.0

Setuju 12 40.0 40.0 60.0

Sangat Setuju 12 40.0 40.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang  sangat setuju pustakawan memberikan pelayanan  yang sangat ramah,

40.0% responden atau 12 orang menyatakan setuju, dan 20.0% responden atau 6

orang menyatakan netral. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
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pustakawan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo memberikan

pelayanan yang sangat ramah.

24.Jawaban responden Pustakawan sangat professional dalam melayani

pemustaka

Tabel 4.25
Pustakawan sangat professional dalam melayani pemustaka

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 8 26.7 26.7 26.7

Netral 7 23.3 23.3 50.0

Setuju 12 40.0 40.0 90.0

Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 40.0% responden atau 12

orang  setuju pustakawan sangat profesional dalam melayani pemustaka , 10.0%

responden atau 3 orang menyatakan sangat setuju, 23.3% responden atau 7 orang
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menyatakan netral, dan 26.7% responden atau 8 orang menyatakan tidak setuju.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan di perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo sangat professional dalam melayani pemustaka.

25.Jawaban responden Pustakawan membantu dalam pencarian koleksi.

Tabel 4.26
Pustakawan membantu dalam pencarian koleksi

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 9 30.0 30.0 33.3

Netral 9 30.0 30.0 63.3

Setuju 9 30.0 30.0 93.3

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 30.0% responden atau 9

orang setuju pustakawan membantu dalam pencarian koleksi, 6.7% responden

atau 2 orang menyatakan sangat setuju, 30.0% responden atau 9 orang
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menyatakan netral, 30.0 responden atau 9 orang menyatakan tidak setuju dan

3.3% responden atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa pustakawan di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap

Raulo. Cukup membantu pemustaka dalam pencarian koleksi yang dibutuhkan

pemustaka.

26.Jawaban responden pustakawan berbicara dengan cara menyenangkan

Tabel 4.27
Pustakawan berbicara dengan cara menyenangkan

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Netral 3 10.0 10.0 16.7

Setuju 16 53.3 53.3 70.0

Sangat Setuju 9 30.0 30.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 53.3% responden atau 16

orang setuju pustakawan berbicara dengan cara menyenangkan, 30.0% responden

atau 9 orang menyatakan sangat setuju, 10.0% responden atau 3 orang
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menyatakan netral, dan 6.7% responden atau 2 orang menyatakan tidak setuju.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan di perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo berbicara dengan cara menyenangkan.

27.Jawaban responden terhadap penjelasan yang diberikan pustakawan mudah

dipahami

Tabel 4.28
Penjelasan yang diberikan pustakawan mudah dipahami

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7

Netral 4 13.3 13.3 20.0

Setuju 14 46.7 46.7 66.7

Sangat Setuju 10 33.3 33.3 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa 46.7% responden atau 14 orang setuju

penjelasan yang diberikan pustakawan mudah dipahami, 33.3% responden atau 10
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orang menyatakan sangat setuju, 13.3% responden atau 4 orang menyatakan

netral, dan 6.7% responden atau 2 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang diberikan pustakawan di

perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo mudah dipahami.

28.Jawaban responden terhadap sistem peminjaman buku tidak berbelit-belit

Tabel 4.29
Sistem peminjaman buku tidak berbelit-belit

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju - - - -

TidakSetuju 3 10.0 10.0 10.0

Netral 10 33.3 33.3 43.3

Setuju 15 50.0 50.0 93.3

SangatSetuju 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 50.0% responden atau 15

orang setuju system peminjaman buku tidak berbelit-belit, 6.7% responden atau 2

orang menyatakan sangat setuju, 33.3% responden atau 10 orang menyatakan

netral, dan 10.0% responden atau 3 orang menyatakan tidak setuju. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peminjaman buku di perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo tidak berbelit-belit.

29.Jawaban responden terhadap jumlah buku yang boleh dipinjam cukup banyak

Tabel 4.30

Jumlah buku yang boleh Dipinjam cukup banyak

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 13 43.3 43.3 46.7

Netral 6 20.0 20.0 66.7

Setuju 4 13.3 13.3 80.0

Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0

Total 30 100.0 100.0

Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015
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Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa 43.3% responden atau 13

orang tidak setuju jumlah buku yang boleh dipinjam cukup banyak, 3.3%

responden atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju, 20.0% responden atau 6

orang menyatakan netral, 13.3% responden atau 4 orang menyatakan setuju dan

20.0% responden atau 6 orang menyatakan sangat setuju. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak cukup banyak buku yang boleh dipinjam di

perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo.

30.Jawaban responden waktu peminjaman buku cukup lama

Tabel 4.31
Waktu peminjaman buku cukup lama

Jawaban Responden Frekuensi Persentase
Valid

Persentase
Akumulasi
Persentase

Sangat Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3

Tidak Setuju 5 16.7 16.7 20.0

Netral 14 46.7 46.7 66.7

Setuju 8 26.7 26.7 93.3

Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0

Total 30 100.0 100.0
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Sumber data: diolah pada tanggal 7 Agustus 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa 46.7% responden atau 14 orang netral

waktu peminjaman buku cukup lama, 26.7% responden atau 8 orang menyatakan

setuju, 6.7% responden atau 2 orang menyatakan sangat setuju, 16.7% responden

atau 5 orang menyatakan tidak setuju dan 3.3% responden atau 1 orang

menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

waktu peminjaman buku di perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo cukup

lama.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perpustakaan SMP Negeri

3 Parigi Satap Raulo mengenai judul efetifitas pelayanan pada perpustakaan SMP

Negeri 3 Parigi Satap Raulo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi satap Raulo pada

umumnya responden menyatakan cukup efektif, Cukup Efektif artinya

kebutuhan pemustaka SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo akan informasi

sudah terpenuhi dengan koleksi bahan referensi yang ada di perpustakaan

SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo sudah lengkap dan relevan dengan

kurikulum serta penggolongan dan penataan koleksinya sudah cukup baik.

Meskipusn belum cukup banyak pustakawan dalam jumlah, namun

pustakawan yang ada, memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi

dalam mengelolah perpustakaan dan membantu pemustaka dalam pencarian

koleksi serta Sikap ramah dari pustakawan dan sikap membantu  dalam

melayani pemustaka mengakibatkan pelayanan yang di berikan sudah cukup

maksimal.

2. Efektifitas pelayanan ditinjau dari bukti fisik pada umumnya responden

menyatakan cukup memuaskan, bisa kita lihat dari segi lokasinya sudah

strategis mudah dijangkau, dekat dengan ruang belajar, meski menurut

responden ruang baca belum tampak menarik namun penataan ruangan

sudah rapi, penerangan dan ventilasi udara membuat kenyamanan dalam

membaca cukup efektif untuk sebuah perpustakaan. Jadi efektifitas
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pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo cukup

efektif.

B. Saran-saran

Melihat efektifitas pelayanan pada perpustakaan SMP Negeri 3 Parigi

Satap Raulo menurut persepsi pemustaka, ada beberapa saran yang dari penulis

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Perpustakaan lebih meningkatkan lagi dalam segi penyediaan koleksi

referensi khususnya koleksi majalah ilmiah yang menurut hasil analisis

belum cukup lengkap.

2. Diharapkan kepada lembaga sekolah SMP Negeri 3 Parigi Satap Raulo agar

menambah tenaga pustakawan yang berbasis pendidikan pustakawan

sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan di perpustakaan

3. Perlu diadakan pelatihan untuk pustakawan.

4. Penataan ruangan perpustakaan sebaiknya lebih ditingkatkan agar kegiatan

pelayanan di dalam perpustakaan lebih efektif dan efisien

5. Perlu diadakan kotak saran dan kritik di layanan referensi bagi pemustaka

untuk pustakawan dan perpustakaan agar perpustakaan terus berkembang

dan menjadi lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepuasan pemustaka.
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KUESIONER PENELITIAN
EFEKTIFITAS PELAYANAN PADA PERPUSTAKAAN SMP

NEGERI 3 PARIGI SATAP RAULO

Dengan Hormat,
Dalam rangka penulisan Skripsi di Program Studi Ilmu Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dengan ini saya memohon

kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi angket berikut ini sesuai

dengan pilihan yang saudara anggap sesuai dengan keinginan saudara. Setiap jawaban

yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini,

atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,

semoga saudara(i) senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Petunjuk Pengisian :
1. Sudi kiranya saudara (i) memberikan jawaban dengan tanda silang (X) pada kolom

yang saudara anggap benar dan sesuai dengan keinginan saudara(i).

2. Jawaban saudara(i) bukan untuk dinilai tetapi sebagai data pelengkap penyusunan

skripsi

3. Apabila pilihan pernyataan tidak terdapat/tidak sesuai dengan keinginan

saudara(i), maka saudara(i) dapat memilih kolom (N:netral).

4. Keterangan : ST = SANGAT SETUJU

S = SETUJU

N = NETRAL

TS = TIDAK SETUJU

STS = SANGAT TIDAK SETUJU

Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :



PERTANYAAN-PERTANYAAN

Indikator Pernyataan Jawaban

ST S N TS STS

Tata ruang
perpustakaan

Penataan ruang sudah rapi dan
nyaman

Ruang baca tampak menarik dan
bagus
Luas ruang perpustakaan sudah
cukup besar

Jumlah meja belajar, kursi dan rak
buku sudah cukup

Penerangan ruang perpustakaan
sudah cukup bagus

Ventilasi udara cukup bagus

Mudah dijangkau, dekat dengan
ruang belajar

Koleksi

Perpustakaan

Buku-buku koleksi perpustakaan
sudah lengkap

Buku-buku koleksi perpustakaan
relevan dengan kurikulum

Pembinaan koleksi perpustakaan
cukup baik

Penggolongan koleksi perpustakaan
cukup baik

Penataan koleksi perpustakaan
cukup baik

Koleksi majalah ilmiah sudah
lengkap

Sering ada pustaka baru



.
Pustakawan

Pustakawan memiliki kemampuan
dan kompetensi yang tinggi dalam
mengelolah perpustakaan.

Cukup banyak tersedia pustakawan
dalam jumlah maupun kualitas
Penampilan pustakawan rapi dalam
melakukan pekerjaannya
Pustakawan datang tepat waktu

Pustakawan pulang tepat waktu

Layanan

perpustakaan

Mudah menemukan buku-buku
yang dibutuhkan dengan cepat dan
tepat
Prosedur pelayanan perpustakaan
tidak berbelit-belit
Jam buka perpustakaan cukup lama

Pustakawan memberikan pelayanan
yang sangat ramah
Pustakawan sangat professional
dalam melayani pemustaka

Pustakawan membantu dalam
pencarian koleksi
Pustakawan berbicara dengan cara
menyenangkan
Penjelasan yang diberikan
pustakawan mudah dipahami,
Sistem peminjaman buku tidak
berbelit-belit
Jumlah buku yang boleh
Dipinjam cukup banyak

waktu peminjaman buku cukup
lama

Ttd responden,

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
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