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ABSTRAK 

 

Nama : Asriani Abbas 

Nim : 40400111024 

Judul Skripsi : Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam STAIM Sinjai 

             

 
 Skripsi ini berjudul “Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam STAIM Sinjai ”.Ada 3 pokok 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah  Apakah mahasiswa program studi pendidikan 
Agama Islam di STAIM Sinjai telah memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber 
belajar, Apa Yang memotivasi program studi pendidikan Agama Islam di STAIM 
Sinjai lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber balajar dan  Faktor apa 
sajakah yang mendukung dan menghambat mahasiswa program studi PAI di STAIM 
Sinjai untuk memanfaatkan perpustakaan perpustakaan sebagai sumber belajar.  

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui sejauh mana Mahasiswa Program 
Studi PAI di STAIM Sinjai telah memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber 
belajar, Untuk mengetahui mahasiswa program studi PAI di STAIM Sinjai yang 
mengutamakan internet sebagai sumber belajar, dan Untuk mengetahui faktor yang 
mendukung mahasiswa program studi PAI di STAIM Sinjai dalam memanfaatkan 
perpustakaan sebagai sumber belajar 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. data yang dikumpulkan 
bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari sumber informasi 
melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para informan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar  mahasiswa Jurusan PAI 
dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dengan cara menjadikan 
refrensi mata kuliah, menjadikan refrensi dalam menyusun skripsi, dan selain itu 
mahasiswa juga memanfaatkan internet sebagai sumber belajar yang ada di 
perpustakaan, Kondisi ruangan Perpustakaan, Fasilitas Internet, Ketersediaan Koleksi 
buku yang lengkap, Pelayanan yang cepat dan mudah, dan pemberian tugas-tugas 
mata kuliah dan tugas akhir mahasiswa, motivasi mahasiswa yang bersifat kesadaran 
diri tergolong rendah. 

 
Keywoord : pemanfaatan Perpustakaan, Sumber Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Seiringdenganperubahanperadigmapembalajaran, 

makakeberhasilankegiatanbelajarmengajar, diperguruantinggi, tidakhanya di 

tentukanolehdosen.Melainkansangat di pengaruhiolehkeaktifanmahasiswa, proses 

pembelajaranharusberpusatpadapesertabelajar, pengajarbukansebagaisatu-

satunyasumberinformasi, melainkanberperansebagai motivator dalampembelajaran. 

Sumberbelajarberupaakses internet yang tersedia di kampus, 

sekaranginimahasiswalebihbanyakmenggunakan media internet 

sebagaikemudahandalammenggaliilmupengetahuan .melalui internet 

mahasiswadapatmengaksesberbagailiteraturdanreferensiilmupengetahuan  yang di 

butuhkandengancepat,sehinggadapatmempermudah proses studinya. 

Sekarangperpustakaandijadikansebagaisumberpembelajaran yang kedua, 

karenatidakmudahuntukmencarimateridanmemilahbuku-buku yang 

berhubungandenganmaterinya. 

Sebenarnya, 

perpustakaansebagaigudangtempatpenyimpananbukuseharusnyadisajikandengantamp

ilan yang menarik, karenabagaimana pun juga, 

mahasiswamemerlukankenyamanandalampelayananya.Halinilah yang perlu di 

perhatikanuntukmengembangkandanmembudayakan yang 
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cintaperpustakaan.Pelayanan  yangbersifat universal 

sangatdibutuhkanmengingatbahwapengunjungperpustakaanberasaldariberbagaikalang

an. 

Perpustakaanadalahkumpulanbahaninformasi yang terdiridaribahanbuku 

material yang 

disusundengansistemtertentudipersiapkanuntukdiambilmanfaatnyaataupegertianya 

,tidakuntukdimilikisebagianataukeseluruhannya. 

perpustakaanbukanhanyasekedarkumpulanataukoleksibuku-bukusaja, tetapiharusada 

system penyusunan, penyelenggaraanstaforganisasidantalaksanakerjanya. 

Berbicaratentangperpustakaantidakluputdariberbagaiaktifitaspenting yang 

menjadiciri-

ciripokoknya.Sudahmenjadituntunanbahwaperpustakaanberfungsisebagaiwadahinfor

masi, ilmu-ilmupengetahuan ,dan ide-ide pentingmanusiadalambentuk media 

cetakdan non cetak.dalambentuk media cetakantaranyabuku, makalah, suratkabar. 

Dalambentuk non cetakdiantaranya video kaset. Allah berfirmandalam QS Al-

Baqarah/2:31: 

            

  

Terjemahnya : 

 “Dan Diamengajarkankepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudianmengemukakannyakepada Para 
Malaikatlaluberfirman: "Sebutkanlahkepada-Ku namabenda-
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bendaitujikakamumamangbenar orang-orang yang benar."(Departemen 
Agama RI, 2005: 7). 

 
Ayatdiatasmenjelaskanidentifikasibenda (koleksi) 

sudahdiajarkankepadaNabi Adam 

as.SebagaisalahsatucaraTuhanmeresponpertanyaanparaMalaikat yang 

sekaligusmenjadieksistensikekhalifahanmanusia (Adam as.). 

kemampuanmenjelaskanbendabesertaseluruhisinyamerupakantradisimanusia yang 

berlanjutsampaihariini, 

haltersebutberimplikasiterhadapkegemaranmanusiauntukmengumpulkanberbagaibend

asebagaikoleksi (Mathar, 2012: 102). 

Tugasperpustakaantidakhanyamengumpulkanmenyusuninformasimenyiapkan, 

meminjamkanbuku-bukukepadapemakaiataupenggunaperpustakaan yang 

dilayani.perpustakaanmemilikitugaspelayanan yang lebihluas. Di 

sampingmelayanipemakai, pembacaataumasyarakatluas yang 

membutuhkaninformasiberapabuku-bukumaupun non buku, 

perpustakaanmemberikanbantuan lain yaitu: 

1. Memberikanbantuankepadapemakaiuntukmemenuhikeinginanminatdanbakatser

takebutuhanuntukmemperluaswawasasanpengetahuandanketerampilan 

2. Memberikanbantuanbimbingankepadapembacabagaimanmenggunakandanmem

anfaatkanperpustakaansecarabaikdanbenar. 

3. Memberikaninformasitentangaspek-aspekajaran Islam 

kepadamasyarakatluasuntukmemperkokohpengaruhperpustakaansebagaisuatuw
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ahanaatauwadahinformasi yang 

bermutusertamembantumengembangkanpotensimanusia. 

Penelitianiniinginmengetahuisejauhmanamahasiswapendidikan agama Islam 

SekolahTinggi Agama Islam Muhammadiyah SINJAI, 

telahmemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajarnya di bangkukuliah. 

 

 

B. RumusanMasalah 

1. ApakahmahasiswaProgram StudiPendidikan Agama Islam diSekolahTinggi 

Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) 

Sinjaitelahmemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajar? 

2. Apa yang memotivasimahasiswaProgram StudiPendidikan Agama Islam di 

SekolahTinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) 

Sinjailebihmemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajar? 

3. Faktorapasajakah yang mendukungdanmenghambatmahasiswaProgram 

StudiPendidikan Agama Islam di SekolahTinggi Agama Islam 

Muhammadiyah (STAIM) 

Sinjaiuntukmemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajar? 

C. TujuanPenelitian 

 Penelitianinibertujuanuntukmengetahui: 
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1. UntukmengetahuisejauhmanamahasiswaProgram StudiPendidikan Agama 

Islam di SekolahTinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) 

Sinjaitelahmemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajar. 

2. UntukmengetahuimahasiswaProgram StudiPendidikan Agama Islam di 

SekolahTinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Sinjai yang 

mengutamakan internet sebagaisumberbelajar. 

3. Untukmengetahuifaktor-faktor yang 

mendukungdanmenghambatmahasiswaProgram StudiPendidikan Agama 

Islam di SekolahTinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) 

Sinjaidalammemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajar. 

D.  DefenisiOperasionaldanRuangLingkup 

1. Defenisioperasional 

 Untukmempermudahpenulismenyusundanmelakukanpembahasanmasalahdala

mmasalahskripsiinipenulismenganggapperlumengemukakanartibeberapa kata kunci 

yang terkandumdalamskripsiiniantara lain:  

 Pemanfaatanberasaldari kata dasarmanfaat yang berartiguna, faedah, 

ditambahimbuhanpe-an yang ketikadipakaibersama kata 

manfaatberartiusahaatauperoses. 

Dengandemikianpemanfaatanberartiusahadanperosespenggunaataupemakai. 

(Suharsono, 2009: 61). 

 Pemanfaatan yang dimaksuddalamskripsiiniadalahcaraataujeniskegiatan 

yang 
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dilakukanolehpemustakauntukmemanfaatkanbahanpustakaberupakoleksibukuperpust

akaan. 

 Perpustakaanbrartiruaganbagiandarigedungataubagunan yang berupabuku-

bukukoleksi, yang disusundandiatursedemikianrupa, 

sehinggamudahuntukdicaridandipergunakanapabilasewaktu-

waktudiperlukanolehpembaca. 

 Belajaradalahsuatu proses perubahantingkahlaku yang 

menyangkutberbagaiaspekkepribadian, baikituaspekfisikmaupunaspekpsikis, 

sepertiperubahandalampengertian, pemecahansuatumasalahatauberpikir, 

keterampilankebiasanataupunsikap. (Purwanto, 1990: 3). 

 Belajar yang dimaksudskripsiiniadalahsebuahaktifitas yang 

dilakukandiperpustakan STAIM SINJAI. 

 Dari defenisi di atas, 

makadapatdisimpulkanbahwapemanfaatanperpustakaanadalahmemanfaatkanataumen

ggunakanfasilitasbesertabahaninformasi yang 

adapadaperpustakaantersebut.Perpustakaanjugaadalahsebagaigudangilmubagimasyara

katpenggunaperpustakaan yang bersangkutan. 

2. Ruanglingkuppembahasan 

Secaraoperasionalruanglingkuppembahasandalampenelitianiniadalahpenelitia

n yang 

dilakukanuntukmengetahuipemanfaatanperpustakaansebagaisumberbelajarmahasiswa

SekolahTinggiAgama Islam MuhammadiyahSinjai. 
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E. KajianPustaka 

 PembahasantentangpemanfaatanperpustakaansebagaisumberbelajarMahasisw

a STAIM SINJAI dapatditemukanpadaberbagai literature yang 

menjadirujukanpenulisdiantaranya yang berjudul:  

1. PerpustakaandanMasyarakatkaranganSutarno NS M,SI yang 

menjelaskantentangmaksuddantujuanperpustakaan yang 

dijadikanpatokandalammembahasmasalah. 

2. PengelolaPerpustakaanSekolah, karangan Drs. Ibrahim Bafadal, 

menjelaskantentangruangdanperlengkapanperguruantinggi. 

3. PengantarIlmuPerpustakaan, karanganSulistiyo-Basuki, tahun 1993, 

membahastentanghampirsemuailmi-ilmu yang berkaitandengankepustakaan, 

sehinggabanyak yang 

menggapbukuinisebagaisalahsatubukupencetustentangilmu-

ilmuperpustakandalambahasa Indonesia, 

salahsatupembahasandalambukuinijugatentangteoripengkatalogan. 

4. MengelolaPerpustakaan, karangan Drs. P. Sumardji, tahun 2009, 

membahastentangtatacarapengelolabuku, 

tatakerjapenyimpanandanpenyusunanbuku, 

tatakerjapenyimpanandanpenyusunankartukatalog. 

5. PengetahuanDasarKepustakaan, karanganWijiSuwarno, tahun 2010, 

membahastentangperpustakaan, sekilassejarahperpustakaan, 

perpustakaanmasadahulu, kinidanesok, organisasi, mengenangabstrak, indeks, 
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kelasifikasi, bibliografi, sistemkelasifikasi DDC, penggunabagan DDC, 

baganringkas DDC. 

6. ManajemendanOrganisasiPerpustakaan, karanganMuh. QuraisyMahtar, tahun 

2012, membahastentangpriodisasiperpustakaan, organisasiperpustakaan, 

koleksiperpustakaan, manajerial, manajemenlayanan. 

7. PerpustakaandanBahan, karanganWijiSuwarno, tahun 2014, 

membahastentangempatpilarperpustakaan, bukudanaspeknya, terbitanbuku di 

perpustakaan, katalog, hakataskekayaanintelektual, teknikmenulisbuku, 

memacudanmemicuminatbacadariperpustakaan. 
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BAB II 

TINJAUAN  TEORETIS 

 

A. Pengertian Perpustakaan 

 Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung tersendiri 

yang berisi buku-buku koleksi, yang di atur dan di susun sedemikian rupa, sehingga 

mudah untuk dicari dan di pergunakan, apabila sewaktu-waktu di perlukan oleh 

pembaca. (sutarno NS, 2006;11). Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik 

sebagai tempat buku di kumpulkan dan di susun menurut sistem tertentu atau 

keperluan pemakai (lasa, 2007:12) 

 Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut kamus besar  

BahasaIndonesia (Depdikbud:1991), pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa 

inggris perpustakaan dinyatakan dengan library, istilah ini berasal dari kata latin 

tersebut terbentuklah istilah libraries, tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya, 

perpustakaan disebut bibliotheca(belanda), yang juga berasal dari bahasa Yunani 

biblia yang artinya tentang buku, kitab. 

 Batasan istilah perpustakaan adalah sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri 

yang digunakan untuk menyimpan buku dan tempat  lainnya yang biasa disimpan 

menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 

(Suwarno:1991,3) 
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 Perpustakaan harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, seperti 

ruang baca, rak buku, majalah, meja kursi baca, kartu-kartu katalog, perpustakaan 

agar dapat berjalan sebagai mana mestinya. 

 Perpustakaan bukan merupakan hal yang baru di kalangan masyarakat, 

dimana-mana telah diselenggarakan perpustakaan, seperti disekolah-sekolah, baik 

disekolah umum maupun di sekolah kejuruan, baik sekolah dasar maupun sekolah 

menengah hingga perguruan tinggi.tetapi, walaupun bukan merupakan hal yang baru, 

masih banyak orang memberikan defenisi yang salah terhadap perpustakaan itu 

dengan buku-buku, sehingga setiap tumpukan buku pada suatu tempat tertentu 

disebut perpustakaan. Padahal tidak semua tumpukan buku-buku itu dapat dikatakan 

perpustakaan. 

 Untuk memahami ilmu perpustakan secara umum terlebih dahulu perlu 

dipaham pengertian pustaka, perpustakaan, pustakawan, dan ilmu perpustakaan 

beberapa istilah itu pengertiannya sangat mirip tetapi pada hakikatnya memmiliki 

pengertian yang sangat berbeda. 

 Pengertian ilmu perpustakaan banyak dipaham sebagai pendekatan teknis 

dalam mengadakan, menyimpan dan menyajikan koleksi kepada pemakai melalui 

institusi yang biasa disebut perpustakaan.bahkan secara umum perpustakaan dianggap 

sebagai suatu institusi yang di dalamnya tercakup unsur koleksi, pengolahan, 

penyimpanan dan pemakai. (Soitminah:2002,9) 

 Perpustakaan tidak dapat dipahami sebatas sebagai sebuah gedung atau 

okomodasi fisik tempat penyimpanan buku semata.akan tetapi, secara sederhana  
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dapat dinyatakan bahwa perpustakaan adalah suatu unit yang memiliki sumber daya 

manusia. 

 Penjelasan di atas merupakan pengertian yang mampu di pahami oleh banyak 

orang pada saat ini.Namun, pengertian perpustakaan sesungguhnya telah mengalami 

perubahan seiring dengan perubahan pradigma, perpustakaan yang tidak hanya 

dipahami sebagai suatu system. 

 Untuk dapat memahami dengan mudah tentang perpustakaan ada beberapa 

istilah yang perlu dipahami terlebi dahulu, yaitu sebagai berikut: 

a. Pustaka atau buku yaitu kumpulan atau bahan berisi hasil tulisan atau cetakan 

dijilid menjadi satu agar muda dibaca 

b. Perpustakaan yaitu kumpulan buku-buku atau bangunan fisik tempat buku 

dikumpulkan. Disusun menurut system tertentu untuk kepentingan pemakai. 

c. Pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenis 

dan memiliki pendidikan minimal D-2 dalam bidang ilmu perpustakaan. 

d. Kepustakaan yaitu bahan bacaan yang dugunakan untuk menyusun makalah, 

artikel, laporan ilmiah, dan sejenisnya. 

e. Ilmu perpustakaan yaitu ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan 

perpustakaan, yang cakupannya melalui hal-hal sebagai berikut: 

1.Perpustakaan sebagai suatu institusi, mencakup organisasi perpustakaan. 

2.Organisasi koleksi perpustakaan, cara mengelola, menyimpan, dan 

sistem temu kembalinya informasi. 

3.Pengawetan/pelestarian koleksi bahan pustaka. 
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4.Penyebaran informasi dan jasa perpustakaan lain untuk kepentingan 

masyarakat. Hal-hal yang berkenaan dengan perpustakaan dan jasa 

perpustakaan 

Dalam undang-undang No. 43 tahun 2007, perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karyarekam secara profesional dengan 

sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi para pemustaka. 

B. Pemanfaatan Perpustakaan 

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar tampaknya masih terbatas 

pada kalangan mahasiswa, dosen dan peneliti untuk tujuan belajr mengajar serta 

penulisan skripsi, tesis, disertasi, proposal dan laporan penelitian. 

Perpustakaan bisa juga dikatakan media informasi jauh ketinggalan 

dibandingkan dengan institusi ilmiah lainnya. Penyebabnya antara lain adalah masih 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sumber belajar diperpustakaan dan 

kurangya upaya pustakawan memberikan pelayanan kepada pemustaka. Akhirnya 

jika kurangnya pelayanan yang meemuaskan maka pemustaka tidak banyak 

mengunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pemanfaatan 

mengandung arti “proses, care, pembuatan memanfaatkan. (Tim Redaksi Kamus Dan 

Pusat Bahasa:823). Defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan 

perpustakaan mengandung arti adanya aktivitas dalam menggunakan berbagai jenis 

layanan perpustakaan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan 
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informasinya.Pemanfaatan perpustakaan yang dimaksud adalah keseluruhan jenis 

layanan yang disediakan oleh perpustakaan, baik layanan yang langsung, atau tidak 

langsung  yang ditujukan untuk memperoleh pemustaka menemukan informasi yang 

dibutuhkan. Pemanfaatan perpustakaan dapat dilakukan oleh pemustaka apabila 

pengguna tersebut mengetahui cara memanfaatkan setiap layanan yang tersedia 

mengetahui manfaat dari setiap layanan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan akan 

bermanfaat bila perpustakaan atau pustakawan dapat memberi layanan yang 

memuaskan kepada pengguna perpustakaan, maka keinginan untuk mengunjungi 

perpustakaan akan meningkat. Selain itu pustakawan haruslah berusaha 

meningkatkan dan menanamkan kepada pengguna perpustakaan.Kunjungan 

perpustakaan merupakan bagian dari pelayanan pengguna, dimana pelayanan 

pengguna adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas perpustakaan kepada 

pengguna berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. 

Bermanfaat atau tidaknya sebuah perpustakaan, berkaitan erat dengan adanya 

pembinaan layanan yang diberikan oleh pihak perpustakaan, yaitu upaya untuk 

mendayagunakan semua koleksi dan sarana prasarana perpustakaan yang tersedia 

untuk dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna perpustakaan.Dalam 

menyelenggarakan perpustakaan, hal yang utama adalah mengupayakan agar semua 

koleksi dan layanan perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik. 

Tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah mengembangkan koleksi, 

mengolah dan merawat bahan perpustakaan, memberi layanan serta melaksanakan 
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administrasi perpustakaan, Kelima tugas tersebut dilaksanakan dengan sistem 

admistrasi dan organisasiyang berlaku bagi penyelenggaraan sebuah perpustakaan 

perguruan tinggi. 

Menurut Syahrial Pamuntjak menjelaskan bahwa: 

Tugas perpustakaan adalah melayani keperluan para mahasiswa dari tingkat 

persiapan sampai kepada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian sarjana dan 

menyusun skripsi, pada staf dalam persiapan bahan perkuliahan serta para peneliti 

yang bergabung dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.(Syahrial Pamuntjak: 

2000, 5). 

Secara umum tugas perpustakaan menurut Mahmudin adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai pusat kegiatan belajar mengajar yang berfungsi : 

1) Membantu program pendidikan pada umunya sesuai dengan tujuan 

lembaga diatasnya sesuai dengan misi dan visi lembaga tersebut. 

Mengembangkan kemampuan pengunjung menggunakan sumber 

informasi. 

2) Membantu pengguna dalam menyediakan informasi dan memperkaya 

pengetahuan. 

b. Membantu memperluas pengetahuanya tentang tentang suatu bidang 

pelajaran. 

c. Mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca yang menuju 

kebiasaan belajar mandiri. 



14 
 

d. Membiasakan pengunjung untuk mencari informasi diperpustakaan, 

kemahiran dalam mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan. 

e. Perpustakaan sebagai tempat belajar seumur hidup 

 Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas 

perpustakaan Perguruan Tinggiadalah untuk  melayani kebutuhan informasi sivitas 

akademika Perguruan Tinggi tempatnyabernaung dalam melaksanakan pendidikan 

,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Apabila pemanfaatan perpustakaan belum digunakan secara optimal, maka 

perlu diadakan pembinaan terhadap pemakai perpustakaan. Menurut Sutarno, 

pembinaan masyarakat pemakai perpustakaan dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan bimbingan pemakai perpustakaan, yaitu menuntun, 

mengarahkan, memberikan penjelasan tentang cara – cara menggunakan kartu 

katalog, penelusuran informasi dan menggunakan pedoman perpustakaan 

yang lain. 

b. Memberikan pendidikan pemakai, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas 

layanan mengenai seluk – beluk perpustakaan, manfaat perpustkaan, cara 

menjadi anggota, persyaratan keanggotaan, tata tertip, jenis layanan, kegunaan 

sistem catalogisasi dan klasifikasi, partisipasi masyarakat didalam 

perpustakaan. Semua itu dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan 

dan keterampilan pemakai dalam memanfaatkan perpustakaan, secara cepat 

dan tepat tanpa mengalami banyak kesulitan. 
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c. Melakukan sosialisasi, publikasi dan peromosi perpustakaan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan perguruan 

tinggi harus member bimbingan pemanfaatan perpustakaan kepada pemustaka serta 

cepat guna sehingga dalam memanfaatkan berbagai pelayanan, pengguna tidak 

mengalami kesulitan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Darmono yang menjelaskan bahwa, 

“Pemanfaatan perpustakaan berkenaan erat dengan adanya proses bimbingan 

pemanfaatan perpustakaan”.(Sutarno NS: 2003, 102). 

Peroses bimbingan perpustakaan dikenal juga dengan istilah pendidikan 

pemakai perpustakaan atau dikenal dengan istilah library tour.Pendidikan pemakai 

adalah kegiatan membimbing atau memberi petunjuk kepada pemustaka dan calon 

pemustaka agar mampu memanfaatkan kemudahan dan pelayanan perpustakaan 

dengan efektif dan efisien.Peserta pendidikan pemustaka adalah sivitas akademika. 

Materi bimbingan pemanfaatan perpustakaan antara lain pengenalan terhadap 

denah perpustakaan, peraturan perpustakaan, penelusuran informasi, pengenalan 

terhadap bagian - bagian layanan perpustakaan, pengenalan terhadap penempatan 

koleksi, dan pengenalan terhadap ruang baca.(Darmono: 2001, 6). 

Secara umum, materi bimbingan pemanfaatan perpustakaan hamper sama 

untuk setiap jenis perpustakaan. Perbedaannya mungkin terletak pada kedalaman 

penjelasan yang diberikan oleh pihak perpustakaan yang bersangkutan.Pada dasarnya 

materi bimbingan atau tidaknya perpustakaan dapat dilihat dari frekuensi 

pemanfaatan oleh pengguna terhadap semua jenis layanan yang tersedia. 
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Layanan Perpustakaan kepada masyarakat adalah semua kegiatan yang 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemakai perpustakaan.Pembinaan 

layanan perpustakaan adalah upaya untuk mendayagunakan semua koleksi bahan 

pustaka dan sarana prasarana perpuatakaan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin 

oleh masyarakat pemakai.Harus diusahakan agar semua anggota masyarakat di 

sekitar perpustakaan dapat menggunakan perpustakaan dan bahan pustaka yang 

disediakan dibaca semuanya. Pelaksanaan layanan perpustakaan kepada masyarakat 

Meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana oprasional layanan perpustakaan. 

b. Layanan sirkulasi. 

c. Layanan rujukan. 

d. Penelusuran informasi 

e. Menyediakan bahan pustaka. 

f. Menyebarkan informasi terbaru. 

g. Menyebarkan informasi terseleksi. 

h. Membuat analisis kepustakaan. 

i. Membuat statistik layanan informasi kepada masyarakat. (Sutarno NS: 2006, 

110). 

Adapun manfaat  perpustakaan antara lain: 

a) Pemanfaatan perpustakaan sekolah 

1. Perpustakaan  Sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa-siswa 

terhadap membaca. 
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2. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

3. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan  belajar mandiri 

yang akhirnya siswa-siswa mampu belajar mandiri. 

4. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik 

membaca. 

5. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa. 

6. Perpustakaan sekolah dapat melatih siswa kearah tanggung jawab. 

7. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya. 

8. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-

sumber pengajaran. 

9. Perpustakaan sekolah dapat membantu siswa, guru, dan anggota staf 

sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.(Ibrahim Bafadal: 2005, 5). 

b) Pendayagunakan koleksi perpustakaan 

Koleksi bahan pustaka yang disediakan harus dibaca dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang diharapkan memakainya. Untuk itu perpustakaan harus 

menyediakan berbagai jenis layanan adalah usaha perpustakaan merumuskan  

berbagai ketentuan kebijakan yang akan diterapkan pada layanan, merancang dan 

menyiapkan sistem layanan yang tepat berikut sarana dan prasarana, serta 
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pengusahaan mempromosikan, bersamaan dengan pemberian layanan kepada 

pemakai.Pembinaan layanan itu mencakup: 

1. Merumuskan berbagai ketentuan dan kebijakan layanan. 

2. Merancang jenis layanan yang akan diterapkan dan menyiapkan tenaga serta 

sarana prasarana. 

3. Pembuatan pedoman tata tertib penggunaan perpustakaan. 

4. Permasyarakatan (publikasi dan promosi) perpustakaan.(Sutarno NS: 2006, 

111). 

C. Kepustakawanan  

 Menurut Sulistio-Basuki bahwa perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian, 

sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku 

dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk 

digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 

 Sementara itu, Lasa HS menyatakan bahwa perpustakaan merupakan system 

informasi yang dalam prosesnya terdapat aktifitas pengumpulan, pengolahan, 

pengawetan, pelestarian dan penyajian, serta penyebaran informasi. 

 Sedangkan perpustakaan menurut Keputusan presiden republik Indonesia 

No.11 Tahun 1989 tentang perpustakaan nasional yaitu: merupakan salah satu sarana 

pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai 

sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjukkan pelaksanaan pembangunan 

nasional. 
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Salah satu ciri perpustakaan adalah adanya bahan pustaka atau sering juga 

disebut koleksi pustaka tetapi masih ada ciri-ciri lain lebih mengara kepada 

perpustakaan. Beberapa ciri perpustakaan yang dapat kita rinci sebagai berikut: 

1. Perpustakaan itu merupakan suatu unit kerja  

Adanya perpustakaan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan unit 

kerja suatu badan atau lembaga tertentu. 

2. Perpustakaan mengelolah sejumlah bahan pustaka 

 Di perpustakaan disediakan sejumlah bahan pustaka bahan pustaka 

bukan hanya merupakan buku-buku, tetapi juga bukan berupa buku (non 

book material)seperti majalah, surat kabar, brosur, micro film, peta, globe, 

gambar-gambar, jumlah bahan pustaka ini tergantung kepada kebutuhannya 

yang didasarkan pada jumlah pemakaiannya. Karena semakin besar jumlah 

pemakainya.maka buku perpustakaan harus semakin banyak. bahan-bahan 

pustaka tersebut tidak hanya disusun dan disimpan tetapi dikelola dengan 

sebaik-baiknya menurut aturan tertentu, seperti diklasifikasi menurut 

sistem klasifikasi tertentu, di buatkan kartu katalog, dilengkapi dengan 

label buku, kantong buku, kartu buku, sehingga siap dipinjamkan kepada 

siapa saja yang ingin meminjamnya, khususnya anggota di perpustakaan. 

3. Perpustakaan harus digunakan oleh pemakai 

 Tujuan pengelolaan atau pengaturan bahan-bahan pustaka tidak lain 

adalah agar dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pemakainya. lebih jauh 

lagi adalah bagaimana  agar dengan pengaturan tersebut dapat 
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membangkitkan minat pemakai untuk selalu mengunjungi perpustakaan. 

dengan demikian,perpustakaan tersebut akan selalu digunakan oleh 

pemakai atau oleh anggotanya. 

4. Perpustakaan sebagai sumber informasi 

 Perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan buku tanpa ada gunanya 

tetapi secara prinsip, perpustakaan harus dapat dijadikan  atau berfungsi 

sebagai sumber informasi bagi setiap yang membutuhkan. 

D. Tujuan Perpustakaan 

 Menurut Sutarno NS(2006:34).”tujuan perpustakaan adalah untuk 

menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran 

sedangkan menurut Lasa(2007:14): 

Menumbuhkan minat baca dan tulis.Para siswa dan dosen dapat 

memanfaatkan waktu untuk mendapat informasi di perpustakaan.Kebiasaan ini 

mampu menumbuhkan minat baca mereka yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

minat tulis. 

Mengenalkan teknologi informasi.Perkembangan teknologi informasi harus 

terus diikuti mahasiswa dan dosen. Untuk itu perlu proses pengenalan dan penerapan 

teknologi informasi dari perpustakaan Membiasakan akses  informasi secara mandiri. 

Pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memilikirasa percaya diri dan mandiri 

untuk mengakses informasi.Hanya orang yang percaya diri dan mandirilah yang 

mampu mencapai kemajuan Memupuk bakat dan minat.Bacaan, tanyangan gambar, 

danmusik di perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan minat seseorang.Fakta 
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dan sejarah membuktikan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh 

nilai yang tinggi melainkan melalui pengembangan bakat dan minat. 

Menurut Rusina Syahrial (2000:11). tujuan perpustakaan tidak dapat dilepas 

dari fungsi perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk menunjang program 

pendidikan, yang antara lain dikemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk menimbulkan, menanamkan serta membina minat anak 

membaca, sehingga membaca merupakan  suatu kebiasaan bagi siswa 

agar membaca menjadi kegemarannya. 

b. Untuk memperluas horison pengetahuan mahasiswa, dengan 

menyediakan berbagai buku-buku pengetahuan. 

c. Ikut membantu perkembangan  Bahasa dan daya piker mahasiswa. 

 Sejak awal perpustakaan didirikan apapun jenisnyatelah disebutkan bahwa 

perpustakaan mempunyai kegiatan utama mengumpulkan semua sumber informasi 

dalam berbagai bentuk yakni tertulis, terekam, atau dalam bentuk yang lain. 

E. Pengertian Sumber Belajar 

 Menurut Suharsimi (2003:24). sumber pembelajaran adalah segala sesuatu 

atau daya yang dapat di manfaatkan oleh dosen, baik secarah terpisah maupun dalam 

bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan 

evektivitas dan evesiensi tujuan pembelajaran dapat di kelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 
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a. Sumber belajar yang sengaja direncanakan, yakni semua sumber yang secara 

khusus telah di kembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk 

memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 

b. Sumber pembelajaran yang kerena dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang 

tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat di 

temukan, diaplikasikan dan di manfaatkan untuk keperluan belajar salah-

satunya adalah media massa. 

Adapun bentuk media massa, secara garis besar, ada dua jenis, yaitu: 

a. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi 

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya 

b. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan peran-peran 

visual. 

 Berdasarkan kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa peningkatan kualitas 

pendidikan di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain; 

peningkatan kompetensi dosen, peningkatan muatan kurikulum, peningkatan kualitas 

bekal keterampilan mahasiswa, pembelajaran dan penilaian hasil belajar, peningkatan 

penyediaan sarana belajar. 

 Ketersediaan bahan ajar dan sarana belajar merupakan faktor penting dalam 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian sering kali bahan ajar 

yang abadi perpustakaan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa, 

sehingga perlu memanfaatkan sumber belajar yang lain. Salah satu sumber belajar 
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yang diutamakan oleh mahasiswa adalah jaringan internet.Untuk itu, mahasiswa lebih 

sering menggunakan internet dibandingkan dengan perpustakaan. 

 Padahal sumber belajar perpustakaan itu sangat penting, karena memuat 

semua dalam buku-buku. Buku lebih detail dan terperinci, semua dibahas lebih 

lengkap. Mungkin, karena mahasiswa malas, untuk membaca buku-buku dan 

membacanya. 

 Sedangkan, internet, lebih mudah dan cepat dalam mencari materi yang 

diinginkan mahasiswa.Namun, belum tentu, di internet dijelaskan secara detail dan 

terperinci.Membuat mahasiswa tidak dapat mandiri, untuk berusaha memperoleh 

sumber belajar yang lebih komplit dan terperinci.Karena selalu tergantung dalam 

internet. 

F. Perpustakaan sebagai sumber belajar 

 Belajar adalah suatu hal yang mutlak harus di usahakan oleh manusia 

kelebihan dari makhluk lain adalah dengan dikarunianya akal dan pikiran oleh allah 

SWT apabila manusia mau dan mampu mengembangkan dan mempergunakan 

pikirannya maka apa pun yang dikehendaki dalam kehidupannya kemungkinan besar 

akan terpenuhi. Salah satu jalan yang harus ditempuh, yaitu dengan belajar. Belajar 

tidak terbatas oleh umur maupun tempat, hal ini memberikan gambaran bahwasanya 

selama manusia itu masa hidup, dimana pun ia berada asalkan kemauan ingin belajar 

maka terbuka kesempatan yang luas untuk mencapai kesuksesan kehidupan yang 

lebih baik. 
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 Terlebih lagi pada abad modern saat ini persaingan hidup oleh karena itu 

apabila tidak ingin tersingkir atau tertindas maka jalan satu-satunya adalah 

belajar.penjajahan dan penindasan serta perbudakan oleh Negara terhadap Negara 

lain akibat dari kebodohan pada pihak yang dijajah atau tertindas hal ini terjadi akibat 

tidak memiliki pengetahuan. 

 Secara umum kita dapat mengambil contoh yang baikdari Negara eropa yang 

pada umumya sudah maju, mengapa sampai Negara tersebut dapat berkembang 

dengan pasar, hal ini  disebabkan perhatian dan masyarakat pada pendidikan begitu 

tinggi salah satu wujud nyatanya mereka  perpustakaan sebagai sumber belajar. 

 Sebagian besar minat baca juga dikatakan sebagai sumber belajar, Adapun 

pentingnya minat baca: 

 Minat baca merupakan prasyarat dan sekaligus cirri kemajuan suatu 

bangsaatau masyarakat.Bangsa atau masyarakat yang maju menempatkan kebiasaan 

membaca sebagai salah satu kebutuhan hidupnya sehingga tercipta masyarakat 

membaca (Reading Society). Ada hubungan imbal  balik yang sangat erat antara 

tingkat kemajuan suatu bangsa dengan minat baca masyarakatnya. Semakin maju 

suatu bangsa semakin tinggi minat baca masyarakatnya demikian pula sebaliknya. 

Hubungan ini dimungkinkan karena masyarakat yang membaca pada dasarnya adalah 

masyarakatnya yang belajar (Learning Society).Dalam masyarakat yang membaca 

dan belajar penting, termasuk orang yang membaca akan dihargai dalam masyarakat 

keluarga dan sekolah. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk terus belajar guna 

meningkatkan  pengetahuannya. 
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 Menurut Prof, DR. H Muhammad Surya ada tiga macam minat baca yang 

dapat dikembangkan sebagai sumber belajar: 

1. Minat baca Valumentere atau minat baca sukarela yaitu minat yang tumbuh 

dan berkembang dengan dorongan dari dalam diri sendiri. 

2. Minat baca In Valumentere adalah minat baca yang mengembangkan melalui 

penciptaan suatu situasi yang menyenangkan.Misalnya bahan bacaan yang 

bersifat hiburan, lelucon, komik dan cerpen atau menumbuhkan minat baca 

melalui hadiah pemberian buku-buku dan lain-lain. 

3. Minat baca Non Valumentere yaitu menumbuhkan  minat baca melalu 

pemaksaan pada tahap permulaanya, Misalnya kewajiban membaca suatu 

buku untuk di rumus oleh mahasiswa dan dosen. (Pemerintah Daerah  

Provinsi Sul-Sel: 2005, 5). 

Di antara sekian jenis perpustakaan yang ada, tampaknya perpustakaan 

perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang paling tepat untuk dijadikan dasar 

pelaksanaan kegiatan pembinaan minat baca, mengingat para mahasiswa yang masih 

perlu mendapatkan bimbingan.Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli yang 

mengemukakan bahwa minat baca sebaiknya dilakukan sebagai sumber balajar. 

Kegiatan minat baca sebagai sumber belajar dilakukan oleh perpustakaan 

antara  lain sebagai berikut: 

a) Mengadakan kegiatan pameran sederhana berupa pemajangan bumu-buku 

dan koleksi lain yang memungkinkan yang sedang menjadi perhatian 

banyak siswa. 
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b) Mengimformasikan atau mengumumkan adanya jenis koleksi baru di 

perpustakaan melalui daftar buku-buku baru. 

c) Membentuk kelompok  diskusi di antara mahasiswadi pandu oleh ketua 

kelompok masing-masing. 

d) Jika memungkinkan, pada saat yang tepat bias bias dilakukan kegiatan 

pemutaran film dan atas nama perpustakaan. Materi filmnya tentu saja 

yang  relevan dengan  mata kuliah. 

e) Melaksanakan berbagai kegiatan lomba yang berbasis pada peningkatan 

minat baca. Misalnya lomba menulis laporan, dan  lomba meringkas. 

(Pawit M. Yusuf: 2005, 85). 

 Salah satu tugas pustakawan sekolah dalam rangka memfungsikan 

perpustakaan  sebagai pusat sumber belajar adalah membangkitkan  rasa senang 

tertarik untuk membaca pada para mahasiswa. Sebab, apabila pada diri mahasiswa 

sudah muncul rasa senang membaca, ia akan senang membaca dan memanfaatkan 

perpustakaan sekolah dengan maksimal.  

 Ada beberapa upaya yang bias dilakukan oleh pustakawan untuk 

membangkitkan rasa senang da gairah membaca paramahasiswa. (Ibid: 2012, 203). 

 Pertama, memperkenalkan buku-buku. Cara ini bisa dilakukan oleh guru 

pustakawan dengan jalan bekerja sama dengan para dosen tersebut memanfaatkan 

koleksi pustak yang dimiliki oleh perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan 

sebagai bahan ajar. 
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 Kedua, memperkenalkan riwayat hidup para took. Pada cara ini, yang perlu 

ditekankan adalah sewaktu memperkenalkan, yaitu kegigihan tokoh-tokoh tersebut 

dalam hal membaca, belajar mandiri untuk menambah pengetahun sehingga menjadi 

tokoh yang besar dan masyhur. 

 Ketiga, memperkenalkan hasil-hasil karya para sastrawan. Sementara itu, cara 

ini, dapat dilakukan dengan memperkenalkan  sastrawan-sastrawan  Indonesia dengan 

berbagai macam mahakarya yang dihasilkannya. 

 Keempat, dengan cara menyelenggarakan display dan pameran buku. Cara ini 

dilakukan dengan menempatkan dan menyusun buku-buku perpustakaan dengan 

posisi yang mencolok, sehingga membuat para mahasiswa tertarik untuk 

melihat.Itulah beberapa cara yang bias dilakukan untuk meningkatkan minat baca 

para mahasiswa. 

Sementara itu, cara lain yang bias diupayakan untuk meningkatkan minat baca 

siswa yaitu dengan melibatkan peran serta lingkungan keluarga para mahasiswa dan 

dosen.Untuk cara  yang dilakukan dengan melibatkan lingkungan keluarga, hal ini 

perlu diasosiasikan dengan cara membangun keyakinan di kalangan orang tua, bahwa 

untuk memperbaiki taraf hidup taraf pendidikan harus ditingkatkan. (Andi Prastowo: 

2012, 382). 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

 JenisPenelitian yang digunakanadalahdeskriptifkualitatifyaitupenelitian  

yangmenggunakanwawancarauntukmendeskripsikan data yang 

penulisdariinformanuntukmemperolehgambaran yang 

jelasdanterperincitentangpemanfaatanperpustakaansebagaisumberbelajarmahasiswaJu

rusanPendidikan Agama Islam SekolahTinggiAgama Islam MuhammadiyahSinjai. 

B. WaktudanTempatPenelitian 

 Lokasipenelitianinidilaksanakan di perpustakaan STAI 

MuhammadiyahSinjaidenganwaktu yang ditentukan, yang terletak di JL. Sultan 

Hasanuddin No. 20 Balangnipa. 

C. JenisdanSumber Data 

1. Data Primer, merupakan data yang 

diperolehdariinformanyaitukepalaperpustakaan, pustakawan, 

danMahasiswaJurusanPendidikan Agama Islam SekolahTinggiAgama 

IskamMuhammadiyahSinjaiangkatan 2011 

denganmemberikansejumlahpertanyaansebagai instrument penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang di perolehuntukmelengkapi data primer 

berupadokumen-dokumenataulaporan yang 

dapatmendukungpembahasandalamkaitanyadenganpenelitianini data 

informan. 
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D. Instrument Penelitian 

 Adapun Instrument penelitian yang 

penulispergunakandalamskripsiiniadalahsebagaiberikut: 

  Instrumen yang 

penulisgunakanadalahHandponeuntukmerekamhasilwawancara, 

Daftarpertanyaandalammelakukantanyajawabdenganinformanuntukmendapatkankete

rangan yang dibutuhkan. 

E. TeknikPengumpulan Data 

  Dalampengumpulan data, penulismenggunakanmetodesebagaiberikut: 

 Penelitianlapangan, suatumetode yang digunakandalammengumpulkan data 

denganjalanmengadakanpenelitian di 

daerahpopulasi.Dalamhalinipenulismenggunakanmetodesebagaiberikut: 

a. Observasi, 

yaitupenulisansecaralamgsungmelihatdanmengadakanpenyelidikan 

(pengamatan) padatempat yang dijadikantempatpenelitian. 

(SuharsimidanArikunto, 2006: 133). 

Metodeinidigunakanuntukmelihatdanmengamatisecaralangsungkeadaa

n di lapanganagarpenelitimemperolehgambaran yang 

lebihluastentangpermasalahan yang diteliti, 

setelahitudimulaidenganmengidentifikasiaspek – aspek yang 

menjadipusatperhatian, 
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kemudiandilakukanpembatasanobjekpengamatandandilakukanpencatat

an. 

b. Wawancara, yaitupenulismengadakanwawancarakepadapemustaka 

yang mengetahuimasalah yang dibahas, denganmetodeini pula 

makapenulismemperoleh data yang selengkapnya. (JokoSubagyo, 

1997:24). 

Dalamkegiatanwawancarainipenulismelakukansecaralangsungataubert

atapanmuka di perpustakaan STAIM SINJAI 

denganmemberikanpertanyaan- pertanyaanlisanmaupuntulisan yang 

berkaitandenganmasalah yang 

akanditelitikepadarespondendengantujuanmendapatkan data yang 

semaksimalmungkin. 

c. Dokumentasi, yaknimenyelidikidokumen – dokumensepertibuku – 

buku, majalahperaturan – paraturan, notulenrapat, 

catatanhariandansebagainya. Dalampengumpulan data 

menggunakantehnikdokumentasiinipenelitianmengumpulkansemaksim

almungkin data – data yang mendukungpenelitianini, agar 

kemurniandaripenelitianinidapatdipertanggungjawabkansecarailmiah. 

F. PengolahandanTeknikAnalisis Data 

   Teknikanalisis data yang penulisgunakanyaitu data 

kualitatifyaituhasilmenganalisisdariwawancaradariinforman  

yangdiberikanpenjelasankemudiandiberikankesimpulan. 



31 
 

 Kemudiansetelahitupenulismelakukanwawancarainformantersebut, 

danmencatathasildariwawancara.Berdasarkandarihasilanalisiswawancara, 

selanjutnyapenelitianmenuliskanskripsipenelitiankualitatif. (Sugiono, 2009: 125). 

 MenurutSuparmandalam (Nurrahman, 2013), analisis data yang 

digunakanadalahanalisis data kualitatif, yaituanalisisataupengolahan data yang 

terdiridaribeberapametode, yaitu: 

1. Induktif, yaituanalisis data dengandasarpenganalisaan yang bersifatkhusus, 

hasilpenganalisaanitudipakaiuntukmemperolehkesimpulan yang 

bersifatumum.  

2. Deduktif, yaituanalisis data dengandasarpenganlisaanterhadaphal – hal yang 

bersifatumum, hasilpenelitianitudipakaiuntukmemberikankesimpulankhusus.  

3. Komparatif, yaituanalisis data yang bertujuanuntukmembandingkanfaktor–

faktordanfenomena–

fenomenasejenisuntukmelihatpersamaandanperbedaanpadasuatu variable. 

(Suparman, 2016: 10). 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

 

A.  Sejarah Sekolah Tinggi Islam Muhammadiyah Sinjai 

Muhammadiyah Sinjai sejak tahun 1967 dibawah kepemimpinan bapak 

Muhammad Syurkati Said mulai memasuki bidang Amal Usaha di Lapangan 

Perguruan Tinggi dengan membuka FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan) cabang dari 

Unismuh Makassar dan berhasil mendidik sampai Sarjana Muda dengan Gelar BA 

kepada beberapa praktisi pendidikan di Kabupaten Sinjai pada saat itu. Namun 

mereka hanya melaksanakan perkuliahan di gedung tua milik Muhammadiyah sendiri 

yang dibangun pada tahun 1935.Sampai hari ini, bangunan tersebut dapat difungsikan 

dan telah direnovasi tahun 2012.Sarjana-sarjana tersebut sebagian besar melanjutkan 

pendidikan sampai menyandang sarjana lengkap dengan titel, sehingga dapat 

berkelayakan sebagaimana istilah sekarang. 

Karena peraturan dan perundang-undangan menghendaki ketika itu bahwa 

mahasiswa harus mengikuti ujian di Makassar dan tidak dibenarkan lagiada 

PerguruanTinggi yang berstatus cabang / kelas jauh maka FIB Unismuh Makassar 

cabang Sinjai dilebur keinduknya akibat adanya aturan itu. Dengan demikian maka 

guru dan alumni SLTA yang berminat melanjutkan pendidikan atau ingin menambah 

ilmunya mengalami kesulitan, beberapa tahun kemudian Muhammadiyah Bone dan 

Bulukumba membuka/mendirikan STIKP Muhammadiyah, sehingga para pendidik 
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(guru) yang berminat untuk menambah tingkat pendidikannya memilih antara STIKP. 

Muhammadiyah Bone atau STIKP Muhammadiyah Bulukumba dan Makassar. 

Muhammadiyah Sinjai memahami kondisi itu, maka pengurus berusaha 

kembali untuk membuka perkuliahan dan yang berhasil dibuka adalah Fakultas 

Tarbiyah Unismuh Makassar cabang Sinjai pada tahun 1974, dua tahun kemudian 

pada tahun 1976 baru memperoleh Izin Operasional status terdaftar dari Menteri 

Agama RI dengan surat keputusan Nomor: Kep/D.5110/1976 tanggal 15 April 1976, 

jurusan pendidikan Agama Islam Program Sarjana Muda. 

Pada tahun 1986, Rektor Unismuh Makassar memberikan kesempatan untuk 

berdiri sendiri sehingga kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh 

Muhammadiyah Sinjai dengan merubah nama dari Fakultas Tarbiyah Unismuh 

Makassar cabang Sinjai menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) 

Muhammadiyah Sinjai, jurusan Pendidikan Agama Islam program sarjana strata satu 

(S1) dan telah berdiri sendiri dan memperoleh Izin Operasional Menteri Agama RI. 

Status terdaftar dengan surat Keputusan Nomor: 61/1990 tanggal 25 April 1990.  

Pada tahun 1995, karena tuntutan dan peraturan pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama RI bahwa semua perguruan tinggi di bawah naungan 

Departemen Agama RI harus menyesuaikan diri dengan peraturan itu. sehingga 

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) Muhammadiyah sinjai berubah 

nama menjadi SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM” (STAI) Muhammadiyah 

Sinjai dengan menambah Prodi lagi, sehingga STAI Muhammadiyah Sinjai pada saat 

itu memiliki dua Program Studi strata satu (S1) yaitu: 1) Pendidikan Agama Islam 
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(PAI) dan 2) Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Pada tahun 2014, terbuka prodi 

Ekonomi Syariah dan tahun sekarang (2015)  jumlah prodi bertambah yakni: 1) 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI S1), 2) Ilmu Tafsir, 3) 

PendidikanBahasa Arab. 

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 226/1995 tanggal 

16 juni 1995 tentang perubahan nama dan izin Operasional pembukaan jurusan serta 

pemberian status terdaftar kedua jurusan yang dimiliki tersebut. 

Periodisasikepemimpinan mulai dari tahun 1974 sampai sekarang adalah Salam 

Basyah SH tahun 1974-1976, Drs. H. M. Amir said tahun 1976-1982,  Drs. H. 

Zainuddin Fatbang tahun 1982-1983, Drs. H. Amir Said tahun 1983-1986,  Drs. A. 

Muh Nur Parolai tahun 1986-2004,  Drs. A. Mucthar Mappatoba, M.Pd tahun 2005-

2010, Muh. Judrah, S.Ag, M.Pd.I tahun 2010-2014, dan Dr.Firdaus, M.Ag tahun 

2014-2018. (Sumber: Rencana Induk Pengembangan STAIMuhammadiyah Sinjai 

Tahun 20014-2038). 

B. Pemanfaatan Perpustakaan sebagai Sumber Belajar bagi Mahasiswa 

Program Studi PAI STAIM Sinjai 

1. Profil Perpustakaan STAIM Sinjai 

Perpustakaan STAI Muhammadiyah Sinjai yang berada dalam lingkungan kampus 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai pada sejarah perkembangannya telah mengalami 

dinamika perkembangan yakni dimulai sejak Unismuh Cabang Sinjai ini telah memperoleh 

bantuan dari Departemen Agama berupa gedung, lemari dan kursi pada tahun 1982 namun 

sejak tahun tersebut kelengkapan kebutuhan perpustakaan ini belum memadai dalam hal 
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buku-buku referensi yang dapat menunjang kebutuhan belajar mahasiswa, guna 

pengembangan operasional perpustakaan kampus ini dan pengembangan fasilitas maka pada 

tahun 2000 berkat upaya dan kerja keras pengelolah kampus Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah kembali mendapatkan bantuan Diknas berupa gedung permanen yang 

memadai disamping penambahan buku-buku referensi. Jika ditelusuri pengembangannya 

pada tahap ini belum dapat dikatakan cukup yang dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya 

sebab dari segi manajemen administrasi maupun pengelolah masih sangat minim. Melihat 

kondisi antusiasme mahasiswa dalam pemanfataan perpustakaan maka Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah melalui Majelis pendidikan Dasar dan Menengah maka pemanfaatannya 

tidak hanya diprioritaskan pada kalangan mahasiswa Sekolsh Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah akan tetapi dilibatkan pula SD dan madrasah dilingkungan kampus STAI 

Muhammadiyah Sinjai seperti SD Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah maupun SMK 

Muhammadiyah. Pada tahun 2004 berdasarkan rapat senat yang diketuai olh bapak Drs. H. 

Andi Nurparolai, MM kembali dibicarakan pembangunan dan pengembangan perpustakaan 

yang bahkan pemanfaatannya tikda hanya kalangan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai akan tetapi melibatkan mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah lainnya seperti STISIP Muhammadiyah dan STIP Muhammadiyah Sinjai 

dan bahkan kalangan umum dapat memanfaatkanya.  

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masing-masing kampus PTM yang juga 

telah memenuhi kebutuhan perpustakaan bagi kalangan mahasiswa maka pada tahun 2010 

perpustakaan kolektif ini beralih menjadi perpustakaan khusus untuk kampus Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Sejak pengelolaannya oleh Sekolah Tinggi Agama 

Islam MuhammadiyahSinjai maka penambahan fasilitas terus mengalami kemajuan seperti 
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buku-buku yang komprehensif  berdasarkankan kebutuhan mahasiswa dan dosen, karya tulis 

ilmiah hasil penelitian maupun dari segi manajemen pengelolaan serta pegawai.(Wawancara: 

Muh. Judrah, S.Ag. M.Pd.I Mantan Ketua STAI Muhamadiyah Sinjai Priode 2010-2014, 

tanggal: 10 Juli 2015, Waktu: 02.00 WITA). 

2. Pengangkatan danPemberhentian Kepala Perpustakaan 

a. Pengangkatan kepala perpustakaan 

Pasal 52 dalam statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah tahun 

2014 tertulis bahwa:1) Kepala perpustakaan, diangkat dan diberhentikan oleh ketua 

Sekolah Tinggi Agama Islam. 2) Syarat dan ketentuan pengangkatan kepala 

perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai diatur dalam 

ketentuan khusus  (Statuta STAIM Sinjai, 2014:26). Ketentuan khusus yang 

dimaksud disini adalah proses pengangkatan dan pemberhentian kepala perpustakaan 

melalui keputusan rapat pimpinan bersama senat Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai adapun mekanisme pengangkatanya sebagai berikut: 

1) Mengajukan 2 nama calon kepala perpustakaanyang memenuhi kreteria 

pencalonan dan memiliki kualifikasi sebagai pustakawan.  Pengangkata 

kepala perpustakaan berdasarkan kualifikasi pendidikan yakni berlatar 

belakang pustakawan.  

2) Dilakukan pemilihan pada senat Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai  

3) Nama yang terpilih sebagai kepala perpustakaan diajukan kepada ketua 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai untuk ditetapkan dan 
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dibuatkan surat keputusan sebagai kepala perpustakaan. Dengan memenuhi 

persyaratan administarasi (foto copy KTP, foto copy Nomor Baku 

Muhammadiyah, foto copy ijazah dan transkrip S1,curriculum vitae, surat 

pengantar permohonan untuk dibuatkan surat keputusan yang ditujukan 

kepada ketua yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris senat dan 

melampirkan berita acara pemilihan kepala perpustakaan. 

4) Dengan diterbitkannya suratkeputusan ketua STAI Muhammadiyah Sinjai 

maka kepala perpustakaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai kepala perpustakaan. (Agussalim Yunus A. Md,  Kepala Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 9 Juli 2015, 

Waktu: 03.36 WITA). 

Selanjutnya, tugas dan fungsi kepala perpustakaan terdapat dalam buku 

Pedoman  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai tahun  2014. Dalam buku ini tertulis bahwa tugas dan fungsi kepala 

perpustakaan, bertanggung jawab pada pengelolaan dan pelayanan di 

perpustakaan.Mengontrol dan mengevaluasi kinerja staf. Selain itu, kepala 

perpustakaan harus membuat laporan tahunan kepada ketua  SekolahTinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai tentang perkembangan terakhir kondisi pelayanan serta 

fasilitas berupa ketersedian buku literatur dan gedung perpustakaan. (Pedoman  

Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tahun  

2014).   

b. Pemberhentian kepala perpustakaan 
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Pemberhentian kepala perpustakaan berdasarkan statuta Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai pada pasal 66 bahwa setiap dosen dan pegawai 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang melanggar kode etik, tata 

tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Salah 

satu sanksi adalah pemberhetian. Selain sanksi pemberhentian kepala perpustakaan 

jika telah menjabat sebagai kepala perpustakaan selama 5 tahun maka akan 

diberhentikan. Setelah diberhentikan maka akan dilakukan pengangkatan kepala 

perpustakaan. Tidak menutup kemungkinan kepala perpustakaan yang telah menjabat 

dapat dipilih kembali atau dapat digantikan.(Wawancara: Agussalim Yunus A. Md,  

Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Sinjai, Tanggal 9 Juli 2015, 

Waktu: 03.36 WITA). 

Selain itu, pemberhentian dilakukan jika kepala perpustakaan mengundurkan 

diri, atau meninggal dunia, atau terdapat hal-hal yang menyebabkan kepala 

perpustakaan diberhentikan seperti terlibat dalam kasus kriminal.Priodesasi kepala 

perpustakaan tidak ditentukan selama 5 tahun, akan tetapi setiap lima tahun akan 

ditinjau berdasarkan perubahan kepemimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai. (Wawancara: Agussalim Yunus,  Kepala Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal 9 Juli 2015, Waktu: 

03.36 WITA). 
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 Sebelum mahasiswa memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa tersebut 

perlu memiliki kartu perpustakaan jika ingin meminjam buku di perpustakaan. 

Adapun cara pengadaan kartu perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) 

Muhammadiyah Sinjai adalah pertama-tama mengisi format untuk mendapatkan 

kartu perpustakaan dengan melampirkan fotocopy kartu mahasiswa, foto berwarnah 

ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan membayar iyuran kartu sebesar Rp 20.000 

(Haeruddin, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 

Tanggal: 13 Juli 2015,Waktu: 11.00 WITA). 

Setelah seluruh persyaratan administrasi kartu perpustakaan di lengkapi oleh 

mahasiswa yang bersangkutan, maka hari itu juga diterbitkan kartu perpustakaan dan 

hari itu juga telah dapat melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan Sekolah 

Tinggi Agama Islam(STAI) Muhammadiyah Sinjai akan tetapi buku-buku yang akan 

dipinjam terdapat pembatasan jumlah pinjaman dan terdapat pula syarat buku yang 

dapat dipinjam dan buku yang tidak dapat dipinjam.(Anwar, Mahasiswa Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 16 Juli 2015, Waktu: 20.30 

WITA). 

Buku-buku yang terdapat di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai I terdiri atas kumpulan buku-bukumata kuliah seluruh jurusan 

yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (program studi 

Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Ekonomo Syariah, 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Pendidikan Bahasa Arab, dan Ilmu Alqur’an 

dan Tafsir), elektotronik book yang telah di print, kumpulan jurnal-jurnal baik jurnal 

3. Pemanfataan Perpustakaan sebagai Sumber Belajar Mahasiswa 

Program StudiPAI  STAIM Sinjai. 
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terbitan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai maupun jurnal dari 

perguruan tinggi lain, kumpulan prosedin, kumpulan kamus dan ensiklopedia seperti( 

kamus ilmiah, kamus popular, kamus bahasa arab inggris, ensiklopedi alqur’an, 

ensiklopedi islam dll), majalah, surat kabar dan skiripsi-skripsi dan beberapa tesis 

dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (surat kabar 

terbitan fajar dan teribun timur).(Dokumen perpustakaan dan wawancara:R. 

Nurhayati S.Pd. I Sekretaris Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 11 Juli 2015, Waktu: 10.11 WITA). 

Tata cara pemanfaatan dan peminjaman buku di perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan cara dapat meminjam buku-buku yang 

berkaitan dengan mata kuliah sebanyak 2 buah buku perhari dan mahasiswa tidak 

dapat meminjam jenis buku tertentu seperti kamus dan ensiklopedi, skripsi dan tesis, 

Majalah dan Surat Kabar dan buku-buku tafsir.tata cara peminjaman diawali dengan 

pemilihan buku yang akan dipinjam oleh mahasiswa yang bersangkuatan sebanyak 2 

buah buku kemudian menyerahkan kepada pegawai perpustakan untuk dilakukan 

registrasi peminjaman dengan memperlihatkan kartu perpustakaan dan diberikan 

kesempatan kepada mahasiswa selama 6 kali 24 jam terhitung mulai hari dan jam 

pengambilan.dengan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti: 

1. Tidak dibenarkan merusak buku (membasahi, mencoret, merobek dan 

melipat) 

2. Tidak boleh mengghilangkan buku yang dipinjam 
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3. Tidak dapat diwakili dalam menggembalikan dan meminjam buku 

4. Jika buku perpustakaan yang dipinjam mahasiswa hilang, maka mahasiswa 

tersebut harus mengganti buku yang hilang dengan cara membeli buku yang 

sama dan pengarang yang sama atau dapat mengganti dengan uang sebesar 

harga jual buku tersebut 

5. Jika buku perpustakaan yang telah dipinjam oleh maasiswa tersebut melewati 

batas waktu peminjaman akan dikenakan sanksi ketidakdisiplinan mahasiswa 

berupa denda sebeser Rp. 500 per hari per buku(Agussalim yunus A. Md 

Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 

Tanggal: 9 Juli 2015, Waktu: 03.36 WITA). 

Setelah mahasiswa memahami syarat dan tata cara peminjaman mahasiswa 

dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun mahasiswa yang tidak memiliki 

kartu perpustakaan bukan berarti mahasiswa tersebut tidak dapat memanfaatkan buku 

akan tetapi mahasiswa membawa buku-buku perpustakaan di rumah masing-masing. 

Akan tetapi terdapat beberapa aturan-aturan selama berada dalam di perpustakaan: 

1. Dilarang ribut dan menggangu orang lain di dalam perpustakaa. 

2. Dilarang membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. 

3. Dilarang memotret skripsi dan tesis. 

4. Dilarang merusak buku seperti menandai buku dengan mencoret, 

melipat, dan menstabilo. 

5. Dilarang memakai sepatu dansandal masuk ke dalam perpustakaaan 

6. Dilarang berada didalam perpustakaan pada waktu sholat. 
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Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai memiliki mahasiswa kurang 

lebih 800 orang, dan rata-rata mahasiswa yang kuliah setiap hari adalah 200 orang. 

Dari 200 mahasiswa tersebut setiap harinya yang ke perpustakaan sebanyak 40-45 

mahasiswa. Sehingga jika dirata-ratakan setiap minggunya mahasiswa yang 

mengunjungi perpustakaan dan menggunakan fasilitas perpustakaanSekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah 45 pengunjung. Jika di persenkan hanya 20% 

mahasiswa yang menggunakan perpustakaan setiap harinya dan setiap minggunya (Dokumen 

Perpustakaan: Registrasi Pengunjung). Melihat rata-rata mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai yang berkunjung di perpustakaan relatif sangat sedikit dan 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kurang termotivasi. 

Jenis-jenis koleksi yang sangat bermanfaat adalah koleksi buku-buku yang 

berkaitan dengan mata kuliah, jurnal-jurnal, serta kamus-kamus dan ensiklopedi 

(Wawancara: haeruddin, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai, Tanggal: 13 Juli 2015, Waktu: 11.00 WITA). Bukan berarti buku-buku yang 

lain yang terdapat di perpustakaan tidak bermanfaat, akan tetapi yang banyak 

bermanfaat dan digunakanmahasiswa adalah referensi yang berkaitan dengan 

kepentingan mata kuliah (Wawancara: Haeruddin, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 13 Juli 2015, Waktu: 11.00 WITA). 

Pada dasarnya koleksi buku-buku tentang keperluan referensi mata kuliah atau 

dalam menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah terasa telah cukup memadai.Adapun 

koleksi buku-buku di perpustakaan yang masih terasa kurang adalah koleksi referensi 
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jika mahasiswa menyusun skripsi. Hal ini juga tidak lepas dari judul-judul skripsi 

mahasiswa yang sedikit bergeser dari jurusan masing-masing (Wawancara: Anwar, 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 16 Juli 

2015, Waktu: 20.30 WITA). 

4. Perencanaan Pengembangan Perpustakaan STAIM Sinjai  

Pengembangan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai tidak terlepas dari pada pengembangan kampus, hal ini terlihat dari struktur 

dan manajemen pengelolaan perpustakaan sebagai mana tercantum dalam Statuta 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, yaitu: 

a. Perpustakaan merupakan unsur penunjang Sekolah Tinggi bidang 

akademik.  

b. Perpustakaan dapat terdiri atas: kepala perpustakaan, pustakawan dan staff 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.  

c. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada 

ketua Sekolah Tinggi. (Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah, 2014:22) 

Perencanaan pengembangan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai dilakukan pada setiap selesainya evaluasi akhir tahun 

akademik.Setiap awal tahun akademik dilakukan rapat pengembangan perpustakaan 

baik pengembangan sarana maupun prasarana perpustakaan.Setiap tahun 

pengembangan tersebut dalam bentuk perencanaan penganggaran didapatkan bahwa 
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pengembangan perpustakaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

dalam bentuk penggaggaran/pengalokasian dana pengembangan perpustakaan. Setiap 

tahunnya dianggarkan Rp. 10.000.000 untuk pembelian dan penambahan buku-buku 

referensi berdasarkan kebutuhan program studi (Dokumen: Rencana Anggaran  

PendapatanBelanja Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai) 

Selain dari penganggaran fasilitas buku perpustakaan,  perpustakaan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai mewajibkan kepada setiap alumni untuk 

memberikan sumbangan buku yang merupakan referensi wajib salah satu matakuliah. 

Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan adalah memberikan 

surat permohonan bantuan buku yang ditujukan kepada dosen, pimpinan, pengurus 

Muhammadiyah, dan orang-orang yang dianggap memiliki koleksi buku-buku yang 

dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai maupun dosen (Dokumen Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai) 

Dalam hal pengembangan infrastruktur ruangan perpustakaan, telah dibuat 

master plan yang bersamaan dengan master plan gedung kampus dan gedung rektorat 

dan aula pertemuan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Selain itu, 

perencanaan tentang peningaktan pelayanan dan mutu perpustakaan juga telah 

diprogramkan agar di perpustakaan memiliki software/aplikasi atau sistem informasi 

manajemen perpustakaan dan penambahan pustakawan (Dokumen: Rencana Induk 

Pengembangan/RIP Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai). Saat ini 

perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai telah memiliki 
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jaringan internet/modem tersendiri yang terpisah dari jaringan internet perguruan 

tinggi (observasi: tanggal 10 juli 2015) 

.Dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan perpustakaan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dilakukan dengan sangat terencana, 

mulai dari Rencana Induk Pengembangan Kampus, Rencana Anggaran perpustakaan, 

rencana pengembangan perpustakaan berbasis IT (Informasi dan Teknologi), serta 

rencana dan usaha-usaha yang telah dilakukan baik dalam bentuk regulasi, 

penambahan tenaga pustakawan, maupun penambahan buku-buku perpustakaan. 

C. Memotivasi Mahasiswa Program Studi PAI STAIM Sinjai dalam 

memanfaatkan Perpustakaan sebagai Sumber Belajar 

a. Kondisi ruangan perpustakaan  

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai akan 

termotivasi jika kondisi ruangan perpustakaan memilki tingkat kenyaman yang 

kondusif seperti kelengkapan fasilitas pendingin ruangan/AC atau kipas angin 

(Wawancara: Safardi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah  

Sinjai). Saat ini kondisi ruangan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai hanya  memilki kipas angin 2 unit, sehingga untuk menggapai 

keseluruhan ruangan dalam kondisi yang kondusif relative terbatas  (wawancara:sutra 

mahasiswa Sekolaah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 14 Juli 

2015, Waktu: 01.03 WITA). Hal inilah yang menjadi salah asatu faktor kurang 

termotivasinya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

dalam mengungjungi perpustakaan. 
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b. Fasilitas internet yang Memiliki Speed. 

Saat ini perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

meemiliki jaringan internet 100 kb. Sehingga jika mahasiswa menggunakan fasilitas 

internet dengan jumlah 45orang secara bersamaan maka akan memperlambat 

kecepatan akses loading dalam melakukan browsing. (wawancara: Agussalim Yunus 

A. Md kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai,Tanggal: 9 Juli 2015, Waktu: 03.36 WITA). Hal inilah yang kurang 

memotivasi mahasiswa dalam menggunakan fasilitas perpustakaan sehingga 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai lebih memilih untuk 

berada di ruang perkuliahan karena speed internet Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai lebih baik dari pada speed internet yang ada di perpustakaan. 

c. Ketersediaan koleksi buku yang lengkap 

Saat ini perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

memiiki koleksi buku program studi PAI berjumlah 2072 buah  yang masih cukup 

memadai.(dokumen: daftar inventaris buku program studi PAI). Jika perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai memiliki koleksi buku yang 

sangat banyak seperti 4-5 ribuan dapat dipastikan mahasiswa senang dan tidakrepot 

dalam mencari buku refrensi baik pada tugas-tugas perkuliahannya. Hal inilah yang 

menjadi salah satu penyebab kurang termotivasinya mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai untuk mengunngjungi perpustakaan. 

d. Pelayanan yang cepat dan mudah (berbasis IT) 



Saat ini di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

dalammelakukan manajemen pelayanan belum dapat dikatakan menggunakan 

berbasis informasi teknologi karena perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai belum memiliki software berlisensi tentang sistem informasi 

manajemen perpustakaan, sehingga dalam proses pelayanan dan pengelolaaan 

perpustakaan masih menggunakan sistem offline atau menggunakan sistem 

manual(observasi: 10 juli 2015). Sistem manual inilah yang membuat pelayanan 

kurang cepat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam 

mengungjungi dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.Sementara saat ini di abad 

informasi dan teknologi menuntut kecepatan dan ketepatan serta kemudahan dalam 

melakukan aktifitas pemanfaatan perpustakaan. 

e. Pemberian Tugas Mahasiswa 

Untuk memotivasi mahasiswa pada lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai dapat dilkukan dengan cara pemberian tugas-tugas mata 

kuliah baik tugas individu, tugas kelompok, dan tugas final. Saat ini mahasiswa 

kurang ,mendapatkan tugas-tugas kuliah yang memberikan arahan tentang pengunaan 

fasilitas perpustakaan sehingga banyak mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya 

secara instan (copypaste lewat internet). Mahasiswa dapat diberikan stimulus agar 

termotivaasi untuk rajin mengungjungi perpustakaan dengan cara menberikan tugas-

tugas mata kuliah yang diarahkan untuk menggunakan refrensi yang ada di 

perpustakaan. Dengan demikian secara tidak langsung mahasiswa akan mendatangi 

perpustakaan dan melihat koleksi-koleksi buku perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

47 
 



48 
 

Islam Muhammadiyah Sinjai. Dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang memotivasi 

mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan adalah pemberian tugas-tugas mata 

kuliah dari dosennya. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mahasiswa Program Studi PAI 

STAIM Sinjai Memanfaatkan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat mahasiswa jurusan PAI 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dalam memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar yaitu: 

1. Faktor Pendukung 

a. Sarana dan prasarana 

Salah satu faktor pendukung agar mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai memanfaatkan perpustakaan adalah faktor 

sarana dan prasarana.Faktor sarana dan prasarana yang dimaksud adalah 

buku mata kuliah yang berkategori lengkap, fasilitas internet, fasilitas 

ruangan yang cukup nyaman yang dilengkapi dengan pendingin ruangan 

(kipas angin).(Observasi: 10 juli 2015).  

b. Manajemen kepemimpinan 

Dalam hal manajemen kepimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai terdapat sebuah antusias pimpinan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Hal ini dapat dilihat dalam rencana 

induk pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
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Sinjai dan rencana strategis Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai (wawanacara: Ismail S.Pd.I M. Pd WK III Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 24 Juli 2015, Waktu: 20.00 

WITA). 

c. Rencana strategis Perguruan Tinggi 

Salah satu faktor pendukung tertera didalam rencana strategis 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang 

pengembangan perpustakaan. Adapun rencana strategis pengembangan 

perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang 

terdapat didalam dokumen rencana strategis adalah pengadaan 

anggaransetiap tahunnya untuk pembelian dan penambahan koleksi buku 

perpustakaan dan penganggaran rehab gedung perpustakaan, dan 

penangkatan tenaga pustakawan sebanyak 2 orang yang berkualifikasi S1 

perpustakaan (dokumen: renstra Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai). 

d. Master Plan Gedung Perpustakaan 

Adapun faktor pendukung lainnya dalam pemanfaatan gedung 

perpustakaan telah adanya master plan gedung perpustakaan yang paten 

.(dokumen:master plan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Sinjai). 

e. Regulasi Perguruan Tinggi 
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Faktor lain yang mendukung pemanfaatan perpustakaan adanya 

regulasi perguruan tinggi mulai dari regulasi system manajemen dan 

pengelolaaan perpustakaan yang baik sampai pada regulasi tentang 

pelayanan prima perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai. Pelayanan prima yang dimaksud adalah regulasi 

tentang pelayanan 8 jam (Dokuman: Statuta dan surat keputusan No. 

355/1.AU/A/KEP/2012). Selain itu terdapat pula regulasi tentang standar 

operasional pelayanan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai. 

F. Budaya Pembelajaran 

Faktor lain yang menjadi pendukung pemanfaatan perpustakaan di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah adanya 

budaya pembelajaran mahasiswa yang menuntut mahasiswa 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Budaya pembelajaran yang 

dimaksud adalah sebagian dosen menyuruh mahasiswa menyelesaikan 

tugas individu dan tugas kelompoknya di ruangan perpustakaan 

(Wawancara: Agussalim yunus A.Md dan R Nurhayati S.Pd.I kepala 

perpustakaan dan staf perpustakaan, Tanggal: 9 Juli 2015, Waktu: 03.36 

WITA). 

2. Faktor Penghambat 

a. Motivasi Mahasiswa 
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Salah satu faktor penghambat mahasiswa dalam memanfaatkan 

perpustakaan adalah motivasi intrinsik mahasiswa tergolong 

lemah.Kesadaran diri mahasiswa yang lemah dapat dilihat dari rata-rata 

mahasiswa yang berkunjung setiap hari ke perpustakaan. Rata-rata yang 

berkunjung ke perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai adalah 45 orang setiap harinya (Dokumen: buku 

tamu Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 2015). 

b. Fasilitas IT 

Faktor lain yang menghambat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai dalam mengunjungi atau memanfaatkan 

perpustakaanadalah perpustakaan belum berbasis IT. Dalam gedung 

perpustakaan terdapat jaringan internet akan tetapi belum menggunakan 

sistem manajemen informasi yang berbasis IT. Perpustakaan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai belum memiliki soft ware 

berlicensi (Wawancara: Agussalim Yunus, A.Md, Kepala Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 9 Juli 

2015, Waktu: 03.36 WITA). 

c. Koleksi Buku 

Faktor penghambat lainya mahasiswa kurang memanfaatkan 

perpustakaanSekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah 

koleksi buku yang tidak hanya menyediakan buku-buku yang 

berhubungan dengan  mata kuliah. Koleksi buku-buku yang berhubungan 
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dengan refrensi penyelesain tugas akhir (skripsi) mahasiswa relatif kurang 

mencukupi sehingga banyak mahasiswa yang membeli buku di 

Makassar(Wawancara: Fitriani mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai, Tanggal: 14 Juli 2015, Waktu: 09.30 WITA). 

Koleksi buku seperti kamus ensiklopedi dan skripsi tidak dapat difotocopy 

dan dipinjam (Wawancara: rika angraeni mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai). 

d. Jaringan Internet 

Faktor lain yang menghambat kurang mahasiswa memanfaatkan 

perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah 

jaringan internet yang tergolong lambat. Sehingga mahasiswa tidak betah 

dalam mengakses dan melakukan browsing di perpustakaan dan 

kebanyakan mahasiswa memilih melakukan browsing didalam ruangan 

disebabkan oleh jaringan internetyang disediakan perguruan tinggi lebih 

cepat dari pada jaringan internet yang disediakan di perpustakaan Sekolah 

Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (Observasi: jaringan internet 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai). 

e. Kondisi Ruangan Perpustakaan 

Salah satu faktor yang menghambat mahasiswa kurang 

memanfaatkan perpustakaan adalah kondisi ruangan yang kurang nyaman 

disebabkan karena gedung perpustakaan yang tergolong masih kecil (6x7 
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m2), pendingin ruangan yang hanya menggunakan kipas angin dan belum 

disediakannya mesin pencari buku (Observasi: 10 juli 2015). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mahasiswa Program StudiPendidikan Agama Islam SekolahTinggi Agama 

Islam 

MuhammadiyahSinjaidalammemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajarde

ngancaramenjadikanrefrensimatakuliah, 

menjadikansumberrefrensidalammenyusunskripsi, 

danselainitumahasiswajugamemanfaatkan internet sebagaisumberbelajar yang 

ada diperpustakaan. 

2. Motivasimahasiswa Program StudiPendidikan Agama Islam di SekolahTinggi 

Agama Islam MuhammadiyahSinjaiadalahKondisiruanganperpustakaan, 

fasilitas internet, ketersediaankoleksibuku yang lengkap (yang 

berhubungandenganmatakuliah), pelayanan yang cepatdanmudah (berbasis IT), 

danpemberiantugas-tugasmatakuliahdantugasakhirmahasiswa. 

Motivasimahasiswa yang bersifatkesadarandiritergolongrendah. 

3. Faktoryang mendukungmahasiswa Program StudiPendidikan Agama Islam 

SekolahTinggi Agama Islam 

MuhammadiyahSinjaidalammemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajarad

alahSaranadanprasarana, manajemenkepemimpinan, 

rencanastrategisPerguruanTinggi, master plan gedungperpustakaan, 

regulasiPerguruanTinggitentangperpustakaan, danbudayapembelajaran. 
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Adapunfaktor yang menghambatmahasiswaProgram StudiPendidikan Agama 

Islam SekolahTinggi Agama Islam 

MuhammadiyahSinjaidalammemanfaatkanperpustakaansebagaisumberbelajarad

alahMotivasiinstrinsikmahasiswa yang relatifrendah, fasilitas IT yang 

belumadaselainfasilitas internet, koleksibuku yang hanyamenyediakanbuku-

buku yang berhubungandenganmatakuliah, jaringan internet yang lambat, 

dankondisiruanganperpustakaan yang kurangkondusif. 

B. Saran-Saran 

1. DisarankankepadakepalaperpustakaanSekolahTinggi Agama Islam 

MuhammadiyahSinjai agar 

menganggarkanpenyediaanSistemInformasiManajemen yang berbasis IT agar 

memudahkanmahasiswadalammencaridanmenemukanreferensi yang 

dibutuhkan. 

2. DisarankankepadapimpinanSekolahTinggi Agama Islam MuhammadiyahSinjai 

agar dapatmenambahkoleksibuku, pegawaiperpustakaan, danfasilitasruangan 

yang nyaman (pengadaan AC ruanganperpustakaan).   
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PEDOMAN WAWANCARA 

Responden I 

Nama Responden :Muh. Judrah, S.Ag., M.Pd.I 

Jabatan  : Mantan Ketua STAIM Sinjai priode 2010-2014 

Tanggal Wawancara : 10 Juli 2015 

WaktuWawancara : 02.00 WITA 

TempatWawancara  : Kantor STAIM Sinjai 

 
Pertanyaan: 

1. Bagaimana sejarah dan gambaran umum perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Muhammadiyah Sinjai? 

 

Responden II 

Nama Responden :Agussalim Yunus  A.Md 

Jabatan  : Kepala Perpustakaan STAIM Sinjai 

Tanggal Wawancara : 9 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 03.36 WITA 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai? 

2. Selain penjelasan Statuta STAIM, apakah masih terdapat ketentuan 

pemberhentian Kepala Perpustakaan? 

3. Bagaimanakah cara mahasiswa memanfaatkan perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan baik? 

4. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah? 



5. Faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa menyukai berkunjung ke 

perpustakaan Sekolah TinggiAgama Islam Muhammadiyah Sinjai? 

 

Responden III 

Nama Responden :R Nurhayati S.Pd. I 

Jabatan  : Sekertaris Perpustakaan STAIM Sinjai 

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 10.11 WITA 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai? 

 

Responden IV 

Nama Responden :Haeruddin 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 11.00 WITA 

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 



6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 

9. Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

Responden V 

Nama Responden :Anwar 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 16 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 20.30 WITA 

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 

6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 



9. BApa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. agaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

Responden VI 

Nama Responden :Safardi 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 13 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 08.00 WITA 

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 

6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 

9. BApa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. agaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

 



Responden VII 

Nama Responden :Sutra 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 01.03 WITA  

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 

6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 

9. BApa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. agaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

 

 

 

 

 



Responden VIII 

Nama Responden :Fitriani 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2015 

Waktu Wawancara : 09.30 WITA  

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 

6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 

9. BApa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. agaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

 

Responden IX 

Nama Responden :Rika Angraeni 

Jabatan  : Mahasiswa Jurusan PAI 

Tanggal Wawancara : 15 Juli 2015 



Waktu Wawancara : 09.12 WITA  

Tempat Wawancara  : Kampus STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM dengan baik? 

2. Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam seminggu? 

3. Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan STAIM? 

4. Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi kebutuhan 

anda? 

5. Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke perpustakaan 

ini? 

6. Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

7. Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah di 

tetapkan di perpustakaan STAIM? 

8. Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 

mengembalikan buku? 

9. BApa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku? 

10. agaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini? 

11. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAKSKRIP WAWANCARA 

Nama Responden I Muh. Judrah, S.Ag, M.Pd.I 
Jabatan Ketua Periode 2010-2014 
Tanggal Wawancara 10 Juli 2015 
Waktu Wawancara 02.00 WITA 
Tempat Wawancara Kantor STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

Peneliti  Bagaimana sejarah dan gambaran umum perpustakaan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai? 

Responden Perpustakaan STAI Muhammadiyah Sinjai yang berada dalam 
lingkungan kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai pada 
sejarah perkembangannya telah mengalami dinamika perkembangan 
yakni dimulai sejak Unismuh Cabang Sinjai ini telah memperoleh 
bantuan dari Departemen Agama berupa gedung, lemarin dan kursi 
pada tahun 1982 namun sejak tahun tersebut kelengkapan kebutuhan 
perpustakaan ini belum memadai dalam hal buku-buku referensi yang 
dapat menunjang kebutuhan belajar mahasiswa, guna pengembangan 
operasional perpustakaan kampus ini dan pengembangan fasilitas 
maka pada tahun 2000 berkat upaya dan kerja keras pengelolah 
kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah kembali 
mendapatkan bantuan Diknas berupa gedung permanen yang 
memadai disamping penambahan buku-buku referensi. Jika ditelusuri 
pengembangannya pada tahap ini belum dapat dikatakan cukup yang 
dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya sebab dari segi 
manajemen administrasi maupun pengelolah masih sangat minim. 
Melihat kondisi antusiasme mahasiswa dalam pemanfataan 
perpustakaan maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah melalui 
Majelis pendidikan Dasar dan Menengah maka pemanfaatannya tidak 
hanya diprioritaskan pada kalangan mahasiswa Sekolsh Tinggi 
Agama Islam Muhammadiyah akan tetapi dilibatkan pula SD dan 
madrasah dilingkungan kampus STAI Muhammadiyah Sinjai seperti 
SD Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah maupun SMK 
Muhammadiyah. Pada tahun 2004 berdasarkan rapat senat yang 
diketuai olh bapak Drs. H. Andi Nurparolai, MM kembali 
dibicarakan pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang 
bahkan pemanfaatannya tikda hanya kalangan mahasiswa Sekolah 
Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai akan tetapi melibatkan 
mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya 
seperti STISIP Muhammadiyah dan STIP Muhammadiyah Sinjai dan 



bahkan kalangan umum dapat memanfaatkanya. Seiring dengan 
kemajuan dan perkembangan masing-masing kampus PTM yang juga 
telah memenuhi kebutuhan perpustakaan bagi kalangan mahasiswa 
maka pada tahun 2010 perpustakaan kolektif ini beralih menjadi 
perpustakaan khusus untuk kampus Sekolah Tinggi Agama Islam 
Muhammadiyah Sinjai. Sejak pengelolaannya oleh Sekolah Tinggi 
Agama Islam Muhammadiyah Sinjai maka penambahan fasilitas terus 
mengalami kemajuan seperti buku-buku yang komprehensif  
berdasarkankan kebutuhan mahasiswa dan dosen, karya tulis ilmiah 
hasil penelitian maupun dari segi manajemen pengelolaan serta 
pegawai.  

 

Nama Responden II Agussalim Yunus, A.Md 
Jabatan KepalaPerpustakaan 
Tanggal Wawancara 9 Juli 2015 
Waktu Wawancara 03.36 WITA 
Tempat Wawancara Perpustakaan STAIM Sinjai 

 

Pertanyaan: 

Peneliti Bagaimanakah cara mahasiswa memanfaatkan perpustakaan Sekolah 
Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan baik 

Responden Tata cara pemanfaatan dan peminjaman buku di perpustakaan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan cara 
dapat tata cara peminjaman diawali dengan pemilihan buku yang 
akan dipinjam oleh mahasiswa yang bersangkuatan sebanyak 2 buah 
buku kemudian menyerahkan kepada pegawai perpustakan untu 
dilakukan registrasi peminjaman dengan memperlihatkan kartu 
perpustakaan dan diberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 6 
kali 24 jam terhitung mulai hari dan jam pengambilan.dengan 
memenuhi persyaratan-persyaratan seperti: 
1. Tidak dibenarkan merusak buku (membasahi, mencoret, merobek 

dan melipat) 
2. Tidak boleh mengghilangkan buku yang dipinjam 
3. Tidak dapat diwakili dalam menggembalikan dan meminjam buku 
4. Jika buku perpustakaan yang dipinjam mahasiswa hilang, maka 

mahasiswa tersebut harus mengganti buku yang hilang dengan 
cara membeli buku yang sama dan pengarang yang sama atau 
dapat mengganti dengan uang sebesar harga jual buku tersebut 

5. Jika buku perpustakaan yang telah dipinjam oleh maasiswa 
tersebut melewati batas waktu peminjaman akan dikenakan sanksi 
ketidakdisiplinan mahasiswa berupa denda sebeser Rp. 500 per 



hari per buku  
. Setelah mahasiswa memahami syarat dan tata cara peminjaman 

mahasiswa dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun 
mahasiswa yang tidak memiliki kartu perpustakaan bukan berarti 
mahasiswa tersebut tidak dapat memanfaatkan buku akan tetapi 
mahasiswa membawa buku-buku perpustakaan di rumah masing-
masing. Akan tetapi terdapat beberapa aturan-aturan selama berada 
dalam di perpustakaan: 
1. Dilarang ribut dan menggangu orang lain di dalam perpustakaan  
2. Dilarang membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan  
3. Dilarang memotret skripsi dan tesis 
4. Dilarang merusak buku seperti menandai buku dengan mencoret, 

melipat, dan menstabilo 
5. Dilarang memakai sepatu dan sandal masuk ke dalam 

perpustakaaan  
6. Dilarang berada didalam perpustakaan pada waktu sholat. 

Peneliti Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 

Responden Mahasiswa meminjam buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah 
sebanyak 2 buah buku perhari dan mahasiswa tidak dapat meminjam 
jenis buku tertentu seperti kamus dan ensiklopedi, skripsi dan tesis, 
Majalah dan Surat Kabar dan buku-buku tafsir. 

Peneliti Faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa menyukai berkunjung ke 
perpustakaan Sekolah TinggiAgama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Responden Saat ini perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
Sinjai meemiliki jaringan internet 100 kb. Sehingga jika mahasiswa 
menggunakan fasilitas internet dengan jumlah 45 orang secara 
bersamaan maka akan memperlambat kecepatan akses loading dalam 
melakukan browsing. 
Faktor lain yang menjadi pendukung pemanfaatan perpustakaan di 
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah adanya 
budaya pembelajaran mahasiswa yang menuntut mahasiswa 
memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Budaya pembelajaran yang 
dimaksud adalah sebagian dosen menyuruh mahasiswa 
menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompoknya di ruangan 
perpustakaan 
Faktor lain yang menghambat motivasi mahasiswa Sekolah Tinggi 
Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dalam mengunjungi atau 
memanfaatkan perpustakaan adalah perpustakaan belum berbasis IT. 
Dalam gedung perpustakaan terdapat jaringan internet akan tetapi 
belum menggunakan sistem manajemen informasi yang berbasis IT. 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 



belum memiliki software berlicensi 
 

Nama Responden III R.Nurhayati, S.Pd.I 
Jabatan SekretarisPerpustakaan 
Tanggal Wawancara 11 juli 2015 
Waktu Wawancara 10.11 WITA 
Tempat Wawancara Perpustakaan STAIM Sinjai 

 

Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Responden Buku-buku yang terdapat di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Muhammadiyah Sinjai  terdiri atas kumpulan buku-buku mata 
kuliah seluruh jurusan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam 
Muhammadiyah Sinjai (program studi Pendidikan Agama Islam, 
Bimbingan Penyuluhan Islam, Ekonomo Syariah, Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidayah, Pendidikan Bahasa Arab, dan Ilmu Alqur’an 
dan Tafsir), elektotronik book yang telah di print, kumpulan jurnal-
jurnal baik jurnal terbitan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Muhammadiyah Sinjai maupun jurnal dari perguruan tinggi lain, 
kumpulan prosedin, kumpulan kamus dan ensiklopedia seperti( 
kamus ilmiah, kamus popular, kamus bahasa arab inggris, 
ensiklopedi alqur’an, ensiklopedi islam dll), majalah, surat kabar dan 
skiripsi-skripsi dan beberapa tesis dosen-dosen Sekolah Tinggi 
Agama Islam Muhammadiyah Sinjai (surat kabar terbitan fajar dan 
teribun timur) 

 

Nama Responden IV Haeruddin 
Jabatan Mahasiswa Jurusan PAI 
Tanggal Wawancara 13 juli 2015 
Waktu Wawancara 11.00 WITA 
Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 

 

Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Sebelum mahasiswa memanfaatkan fasilitas perpustakaan, 
mahasiswa tersebut perlu memiliki kartu perpustakaan jika ingin 
meminjam buku di perpustakaan. Adapun cara pengadaan kartu 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah 
Sinjai adalah pertama-tama mengisi format untuk mendapatkan kartu 
perpustakaan dengan melampirkan fotocopy kartu mahasiswa, foto 



berwarnah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan membayar iyuran 
kartu sebesar Rp 20.000 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 

STAIM 
Responden Adapun jenis-jenis koleksi yang sangat bermanfaat adalah koleksi 

buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah, jurnal-jurnal, serta 
kamus-kamus dan ensiklopedi. 
Bukan berarti buku-buku yang lain yang terdapat di perpustakaan 
tidak bermanfaat, akan tetapi yang banyak bermanfaat dan digunakan 
mahasiswa adalah referensi yang berkaitan dengan kepentingan mata 
kuliah 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Khusus untuk koleksi bukukebutuhan mata kuliah telah mencukupi, 
akan tetapi kebutuhan untuk referensi skripsi masih kurang memadai. 

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 

Responden Motivasi saya keperpustakaan sangat rendah, akan tetapi karena 
banyak tugas-tugas dari dosen, makanya saya keperpustakaan. Selain 
itu, motivasi saya keperpustakaan adalah mencari referensi yang 
berkaitan dengan judul skripsi saya. 

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Saya memiliki buku yang sangat sedikit, sehingga perpustakaan 
menjadi pilihan saya untuk mencari referensi-referensi atau 
kebutuhan skripsi saya. 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 
mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita. 

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Kami didenda sebesar Rp. 500,-/hari jika terlambat 
mengembalikan buku  

Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 
Responden Jika kami menghilangkan buku, maka kami harus menggantinya. 
Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini 
Responden Pelayanan pengelola perpustakaan sangat baik dan ramah. Membantu 



kami jika kami membutuhkan pelayanan di perpustakaan  
Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Kami merasa nyaman berada diperpustakaan, walau dalam kondisi 

ruang perpustakaan yang masih terbatas dari sarana dan prasaranya. 
 

Nama Responden V Anwar 
Jabatan Mahasiswa Jurusan PAI 
Tanggal Wawancara 16 Juli 2015 
Waktu Wawancara 20.30 WITA 
Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 

 

Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Setelah seluruh persyaratan administrasi kartu perpustakaan di 
lengkapi oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka hari itu juga 
diterbitkan kartu perpustakaan dan hari itu juga telah dapat 
melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan Sekolah Tinggi 
Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai akan tetapi buku-buku 
yang akan dipinjam terdapat pembatasan jumlah pinjaman dan 
terdapat pula syarat buku yang dapat dipinjam dan buku yang tidak 
dapat dipinjam. 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 

STAIM 
Responden Adapun koleksi yang bermanfaat di perpustakaa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah referensi mata kuliah 
dan tugas-tugas makalah. Koleksi buku-buku di perpustakaan yang 
masih terasa kurang adalah koleksi referensi jika mahasiswa 
menyusun skripsi. Hal ini juga tidak lepas dari judul-judul skripsi 
mahasiswa yang sedikit bergeser dari jurusan masing-masing 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Pada prinsipnya koleksi buku di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Muhammadiyah Sinjai memenuhi kebutuhan mahasiswa jika 
itu menyangkut kebutuhan tugas-tugas mata kuliah, akan tetapi jika 
menyangkut kebutuhan referensi skripsi masih terasa kurang. 

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 

Responden Kami termotivasi datang ke perpustakaan karena di perpustakaan 



terdapat koleksi buku tentang tugas mata kuliah sangat lengkap. 
Selain itu terdapat pula koleksi contoh-contoh makalah, contoh 
proposal, dan skripsi mahasiswa. Kami juga suka keperpustakaan 
karena pelayanan pengelola perpustakaan sangat baik dan cepat. 

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Karena salah satu tempat yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas internet yang ada di 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 
mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita.   

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
Sinjai diberlakukan system denda jika mahasiswa terlambat 
mengembalikan buku. Satu hari keterlambatan didenda sebesar Rp. 
500,-  

Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 
Responden Mahasiswa akan disuruh membeli buku berdasarkan buku yang telah 

dihilangkan, jika mahasiswa tersebut tidak mendapatkan buku, maka 
dapat digantikan dengan uang sebesar harga beli buku tersebut. 

Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pengelola di perpustakaan STAIM  ini 
Responden Pengelola perpustakaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai sangat apresiatif dan komunikatif, jika 
mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Kami mahasiswa dilayani 
dengan cepat dan dibantu jika kami ingin mencari buku dan 
meminjam buku.  

Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Pada dasarnya kami nyaman berada diperpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, akan tetapi kami lebih nyaman 
jika internet di perpustakaan speednya cepat, koleksi buku untuk 
referensi semua judul skripsi lengkap, dan ruangan dalam kondisi 
dingin.   

 

Nama Responden VI Safardi 
Jabatan Mahasiswa Jurusan PAI 
Tanggal Wawancara 13 Juli 2015 
Waktu Wawancara 08.00 WITA 



Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 
 

Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Setelah seluruh persyaratan administrasi kartu perpustakaan di 
lengkapi oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka hari itu juga 
diterbitkan kartu perpustakaan dan hari itu juga telah dapat 
melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan Sekolah Tinggi 
Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai akan tetapi buku-buku 
yang akan dipinjam terdapat pembatasan jumlah pinjaman dan 
terdapat pula syarat buku yang dapat dipinjam dan buku yang tidak 
dapat dipinjam. 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 

STAIM 
Responden Adapun koleksi yang bermanfaat di perpustakaa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah referensi mata kuliah 
dan tugas-tugas makalah. Koleksi buku-buku di perpustakaan yang 
masih terasa kurang adalah koleksi referensi jika mahasiswa 
menyusun skripsi. Hal ini juga tidak lepas dari judul-judul skripsi 
mahasiswa yang sedikit bergeser dari jurusan masing-masing 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Pada prinsipnya koleksi buku di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Muhammadiyah Sinjai memenuhi kebutuhan mahasiswa jika 
itu menyangkut kebutuhan tugas-tugas mata kuliah, akan tetapi jika 
menyangkut kebutuhan referensi skripsi masih terasa kurang. 

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 

Responden Faktor pelayanan, faktor tugas-tugas dari dosen, faktor kebutuhan 
mata kuliah, dan keinginan sendiri.   

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Karena salah satu tempat yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas internet yang ada di 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 



mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita.   

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
Sinjai diberlakukan system denda jika mahasiswa terlambat 
mengembalikan buku. Satu hari keterlambatan didenda sebesar Rp. 
500,-  

Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 
Responden Mahasiswa akan disuruh membeli buku berdasarkan buku yang telah 

dihilangkan, jika mahasiswa tersebut tidak mendapatkan buku, maka 
dapat digantikan dengan uang sebesar harga beli buku tersebut 

Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini 
Responden Pengelola perpustakaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai sangat apresiatif dan komunikatif, jika 
mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Kami mahasiswa dilayani 
dengan cepat dan dibantu jika kami ingin mencari buku dan 
meminjam buku. 

Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Pada dasarnya kami nyaman berada diperpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, akan tetapi kami lebih nyaman 
jika internet di perpustakaan speednya cepat, koleksi buku untuk 
referensi semua judul skripsi lengkap, dan ruangan dalam kondisi 
dingin.   

 

Nama Responden VII Sutra 
Jabatan Mahasiswa Jurusan PAI 
Tanggal Wawancara 14 Juli 2015 
Waktu Wawancara 01.03 WITA 
Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 

 

Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Cara kami memanfaatkan perpustakaan adalah dengan cara 
mendatangi perpustakaan, menaati peraturan perpustakaan, 
meminjam buku perpustakaan, mengembalikan buku perpustakaan, 
dan dapat berada di dalam perpustakaan untuk browsing internet. 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 



STAIM 
Responden Adapun koleksi yang bermanfaat di perpustakaa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Muhammadiyah Sinjai adalah referensi mata kuliah 
dan tugas-tugas makalah. Koleksi buku-buku di perpustakaan yang 
masih terasa kurang adalah koleksi referensi jika mahasiswa 
menyusun skripsi. Hal ini juga tidak lepas dari judul-judul skripsi 
mahasiswa yang sedikit bergeser dari jurusan masing-masing 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Pada prinsipnya koleksi buku di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Muhammadiyah Sinjai memenuhi kebutuhan mahasiswa jika 
itu menyangkut kebutuhan tugas-tugas mata kuliah, akan tetapi jika 
menyangkut kebutuhan referensi skripsi masih terasa kurang. 

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 

Responden Saya akan termotivasi jika kondisi ruangan perpustakaan memilki 
tingkat kenyaman yang kondusif seperti kelengkapan fasilitas 
pendingin ruangan/AC atau kipas angin. Saat ini perpustakaan belum 
memiliki AC. Faktor lain yang membuat membuat saya termotivasi 
datang ke perpustakaan adalah keinginan sendiri jika ingin browsing 
internet walau internetnya masih lemah.   

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Karena salah satu tempat yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas internet yang ada di 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 
mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita.   

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
Sinjai diberlakukan sistem denda jika mahasiswa terlambat 
mengembalikan buku. Satu hari keterlambatan didenda sebesar Rp. 
500,- 

Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 
Responden Mahasiswa akan disuruh membeli buku berdasarkan buku yang telah 

dihilangkan, jika mahasiswa tersebut tidak mendapatkan buku, maka 
dapat digantikan dengan uang sebesar harga beli buku tersebut 

Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini 



Responden Pengelola perpustakaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam 
Muhammadiyah Sinjai sangat apresiatif dan komunikatif, jika 
mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Kami mahasiswa dilayani 
dengan cepat dan dibantu jika kami ingin mencari buku dan 
meminjam buku. 

Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Saat ini kondisi ruangan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai hanya  memilki kipas angin 2 unit, sehingga 
untuk menggapai kesuluruhan ruangan dalam kondisi yang kondusif 
relative terbatas. Sayasangat nyaman berada di perpustakaan tapi 
akan lebih nyaman jika buku-bukunya lengkap dan pendingin 
ruangan juga baik (seperti ada AC) 

 

Nama Responden VIII Fitriani 
Jabatan Mahasiswa Jurusan PAI 
Tanggal Wawancara 14 Juli 2015 
Waktu Wawancara 09.30 WITA 
Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 

 

Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Cara kami memanfaatkan perpustakaan adalah dengan cara 
mendatangi perpustakaan, menaati peraturan perpustakaan, 
meminjam buku perpustakaan, mengembalikan buku perpustakaan, 
dan dapat berada di dalam perpustakaan untuk browsing internet. 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 

STAIM 
Responden Koleksi buku-buku yang berhubungan dengan refrensi penyelesain 

tugas akhir (skripsi) mahasiswa relatif kurang mencukupi sehingga 
banyak mahasiswa yang membeli buku di Makassar. 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Untuk kebutuhan perkuliahan sudah cukup, tapi untuk 
pengembangan tulisan skripsi masih tergolong kurang sehingga kami 
terkadang ke Makassar membeli buku karena di kabupaten sinjai 
tidak ada toko buku yang lengkap.  

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 



Responden Faktor yang memotivasi saya adalah faktor kebutuhan saya dalam 
menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan.   

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Karena salah satu tempat yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas internet yang ada di 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 
mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita.   

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah 
Sinjai diberlakukan system denda jika mahasiswa terlambat 
mengembalikan buku. Satu hari keterlambatan didenda sebesar Rp. 
500,-  

Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 
Responden Mahasiswa akan disuruh membeli buku berdasarkan buku yang telah 

dihilangkan, jika mahasiswa tersebut tidak mendapatkan buku, maka 
dapat digantikan dengan uang sebesar harga beli buku tersebut 

Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini 
Responden Pengelola perpustakaan pada Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai sangat apresiatif dan komunikatif, jika 
mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Kami mahasiswa dilayani 
dengan cepat dan dibantu jika kami ingin mencari buku dan 
meminjam buku. 

Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Saat ini kondisi ruangan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Sinjai hanya  memilki kipas angin 2 unit, sehingga 
untuk menggapai kesuluruhan ruangan dalam kondisi yang kondusif 
relative terbatas. Sayasangat nyaman berada di perpustakaan tapi 
akan lebih nyaman jika buku-bukunya lengkap dan pendingin 
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Tanggal Wawancara 15 Juli 2015 
Waktu Wawancara 09.12 WITA 
Tempat Wawancara Kampus STAIM Sinjai 

 



Peneliti  Bagaimanakah cara anda memanfaatkan perpustakaan STAIM 
dengan baik 

Responden Setelah seluruh persyaratan administrasi kartu perpustakaan di 
lengkapi oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka hari itu juga 
diterbitkan kartu perpustakaan dan hari itu juga telah dapat 
melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan Sekolah Tinggi 
Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Sinjai akan tetapi buku-buku 
yang akan dipinjam terdapat pembatasan jumlah pinjaman dan 
terdapat pula syarat buku yang dapat dipinjam dan buku yang tidak 
dapat dipinjam. 

Peneliti Berapa kali anda mengunjungi perpustakaan STAIM dalam 
seminggu 

Responden 4-5kali 
Peneliti  Jenis koleksi apa saja yang paling bermanfaat di perpustakaan 

STAIM 
Responden Banyak koleksi buku yang bermanfaat, akan tetapi koleksi buku 

seperti kamus ensiklopedi dan skripsi tidak dapat difotocopy dan 
dipinjam 

Peneliti  Apakah koleksi yang ada di perpustakaan ini sudah memenuhi 
kebutuhan anda 

Responden Koleksi buku-buku yang berhubungan dengan refrensi penyelesain 
tugas akhir (skripsi) mahasiswa relatif kurang mencukupi sehingga 
banyak mahasiswa yang membeli buku di Makassar. 

Peneliti  Faktor apa saja yang memotivasi anda menyukai berkunjung ke 
perpustakaan ini 

Responden Faktor yang memotivasi saya untuk berkunjung ke perpustakaan 
adalah factor tugas-tugas matakuliah, penyelesaian skripsi, dan 
melakukan browsing internet.  

Peneliti  Mengapa sehingga anda menjadikan perpustakaan sebagai sumber 
belajar 

Responden Karena salah satu tempat yang memiliki koleksi buku yang lengkap, 
selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas internet yang ada di 
perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 

Peneliti  Berapa lamakah batas waktu pemanfaatan bagi pemustaka yang telah 
di tetapkan di perpustakaan STAIM 

Responden Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 
mulai dibuka pada hari senin s/d hari sabtu. Mulai pukul 08.00-16.00. 
jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 wita. 

Peneliti  Apakah di perpustakaan ini berlaku sistem denda atas keterlambatan 
mengembalikan buku 

Responden Iya. Kami didenda sebesar Rp. 500,-  
Peneliti  Apa sangsi yang diberikan ketika anda menghilangkan buku 



Responden Membeli buku yang sama atau membayar denda sebesar harga buku 
Peneliti  Bagaimanakah pelayanan pustakawan di perpustakaan STAIM  ini 
Responden Sangat baik dan proaktif dalam melayani mahasiswa 
Peneliti  Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan STAIM ini 
Responden Iya. Saya merasa nyaman karena mendapatkan referensi yang 

sayabutuhkan walaupun itu tergolongcukup 
 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

ASRIANI ABBAS Penulis dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1993 di Sinjai, 

Penulis ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah 

kasih sayang dari pasangan ayahanda Abbas dan ibunda Ratna putri pertama yang 

akrab dipanggil anhy telah melalui beberapa jenjang pendidikan. Penulis 

menempuh pendidikan formal pertama pada tahun1999 di TK Pertiwi XII 

Lappadata Kelurahan samaenre Kecamatan Sinjai tengah, Pada tahun 2000 di SD 

Negeri 86 Lappadata Kecamatan Sinjai Tengah yang merupakan daerah penulis 

dibesarkan, di sekolah tersebut penulis menimbah ilmu selama 6 tahun lalu selesai 

tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan 

pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Lappadata yang terletak di 

kecamatan Sinjai Tengah dan selesai tahun 2008. Pada tahun yang sama 

melanjutkan pendidikan di sekolah SMA Negeri 1 Sinjai Timur yang terletak d 

kecamatan Sinjai Timur dan selesai pada tahun 2011. Penulis melanjutkan 

pendidikan disalah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Makassar yaitu 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur seleksi penerimaan 

mahasiswa baru (SPMB). 

 Berakat rahmat Allah Swt dan kerja keras penulis serta doa dari keluarga 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan tersusunya skripsi yang berjudul” Pemanfaatan Perpustakaan 

sebagai sumber belajar Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam STAI 

Muhammadiyah Sinjai”. 
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