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MOTTO 

 

Bertanggungjawab terhadap semua yang telah diperbuat merupakan hal yang 

sangat terpuji 

Bisa mengerti keadaan orang lain yang sedang dalam kesusahan adalah sesuatu 

yang sangat berharga bagi yang sedang mengalaminya 

Selama nafas masih berhembus maka disitu pula masih ada harapan, Jangan 

pernah putus asa dan menyerah karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan 

dan kebahagiaan  

“SEMANGAT UNTUK HIDUP YANG LEBIH BAIK” 
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INTISARI 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN PERPUSTAKAAN 

SMP N 2 YOGYAKARTA  SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

 

(Aulia Rahayu/ 05140028) 

 

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta yang berjudul 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta 
Sebagai Sumber Belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih 
jelas lagi tentang peran perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta sebagai sumber belajar 

Jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data 
yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipasi 
moderat, wawancara semiterstruktur secara mendalam, dan yang terakhir 
dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pengujian 
validitas data dan reliabilitas penelitian dengan cara uji kredibilitas data, uji 
transferability, uji dependability, uji confirmability. 

Hasil dari penelitian diketahui bahwa perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta 
berperan sebagai sumber belajar karena fungsinya sebagai pusat informasi dan 
pendidikan yang membantu proses belajar mengajar di sekolah, serta wahana 
rekreasi dan kebudayaan yang menambah dan memperluas wawasan para 
penggunanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perpustakaan SMP N 2 
Yogyakarta sebagai sumber belajar antara lain, adalah : 1) Adanya kebijakan 
kepala SMP N 2 Yogyakarta yang mendukung kemajuan perpustakaan sebagai 
sumber belajar. 2) Kinerja pustakawan yang baik namun jumlahnya belum 
memadai dalam pelayanan terhadap pengguna. 3) Koleksi perpustakaan SMP N 2 
Yogyakarta yang sesuai dengan kurikulum dan uptodate.Hanya belum 
menyediakan buku paket tentang pendidikan agama Kristen. 4) Penataan ruang 
perpustakaan : pencahayaan dan sirkulasi udara baik, akan tetapi keadaan ruang 
belum tertata secara rapi. 5) Perabot dan peralatan perpustakaan yang memadai. 
Namun pada jumlah unit komputer yang digunakan bagi siswa untuk internet 
masih kurang. Adapun saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan demi 
kemajuan perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta: a)Menambah tenaga perpustakaan 
agar siswa dapat terlayani dengan baik dan merata sehingga siswa pun senang 
belajar dan memanfaatkan perpustakaan beserta koleksi dan fasilitasnya sebagai 
sumber belajar. b)Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta hendaknya mengadakan 
buku panduan mata pelajaran agama Kristen/katolik guna mempermudah proses 
kegiatan belajar mata pelajaran tersebut dan tidak perlu jauh-jauh keluar sekolah 
untuk mencari buku panduan. c)Menata ruang perpustakaan dengan baik agar 
siswa merasa lebih nyaman saat belajar di perpustakaan. d)Perpustakaan SMP N 2 
Yogyakarta hendaknya juga menambahkan beberapa unit komputer lagi agar tidak 
terjadi antrian yang panjang saat ingin menggunakannya sebagai sumber belajar. 
 
Kata kunci : peran perpustakaan sekolah, sumber belajar, faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
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ABSTRACT 

FACTORS AFFECTING THE ROLE OF LIBRARY SMP N 2 YOGYAKARTA 

AS A SOURCE OF LEARNING 

 

(Aulia Rahayu / 05140028) 

 
This research was conducted at the Library of SMP N 2 Yogyakarta, 

entitled Factors Affecting the Role of Library SMP N 2 Yogyakarta as a Source of 
Learning. The purpose of this research is to determine more clearly the role of the 
library SMP N 2 Yogyakarta and the factors that affect the library SMP N 2 
Yogyakarta as a source of learning 

Type of method used is descriptive qualitative research. Data obtained 
using observation data collection techniques moderate participation, 
semiterstruktur depth interviews, and final documentation. In this qualitative 
study the researcher uses test the validity and reliability of research data by testing 
the credibility of data, test transferability, dependability test, test Confirmability. 

Results of the study note that the library SMP N 2 Yogyakarta serves as a 
source of learning for its function as a center of information and education that 
helps the process of teaching and learning in schools, and recreational and cultural 
vehicle that increase and broaden its users. The factors that affect the library SMP 
N 2 Yogyakarta as a source of learning, among others, are: 1) The chief policy 
SMP N 2 Yogyakarta which supports library development as a source of learning. 
2) Performance is good librarians but there is not enough for the service to users. 
3) Collection of library SMP N 2 Yogyakarta in accordance with the curriculum 
and uptodate. But not provide packages of books on Christian religious education. 
4) Structuring the library: the lighting and good air circulation, but the living 
conditions have not arranged neatly. 5) Furniture and equipment adequate library. 
But the number of units used computers for students to the Internet is still lacking. 
As for suggestions that can be taken into consideration for the advancement of 
library SMP N 2 Yogyakarta: a) Adding a library staff so that students can be 
served well and evenly so that the students were happy to learn and use a library 
and its collections and its facilities as a source of learning. b) Library SMP N 2 
Yogyakarta should make manual of religious subjects Christian / Catholic in order 
to facilitate the learning process these subjects and do not need all the way out of 
school to look for a guide book. c) Organizing the library properly so that students 
feel more comfortable when studying in the library. d) Library SMP N 2 
Yogyakarta should also add some more computer units in order to avoid long 
queues when trying to use it as a source of learning. 
 
 
Keywords: the role of school libraries, learning resources, the factors that 
influence  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan Sekolah merupakan perpustakaan yang tergabung pada 

sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan 

tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan 

tujuan pendidikan untuk umumnya. Pengguna perpustakaan sekolah hanya 

terbatas kepada komponen sekolah antara lain siswa, guru, dan karyawan 

sekolah (Sulistyo Basuki, 1991:50-51). 

Perpustakaan merupakan sumber belajar yang dapat digunakan siswa 

untuk meningkatkan prestasi belajar dan memperluas wawasannya. 

Perpustakaan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU Perpustakaan No. 43 th 2007 pasal 3 

yang berbunyi “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keberdayaan bangsa”.  

Dalam UU Tentang Perpustakaan No. 43 tahun 2007 pasal 23 ayat 1 

yang menyatakan bahwa setiap sekolah harus menyelenggarakan sumber 

belajar yaitu perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan 

dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Untuk menyediakan 

sumber belajar, maka setiap sekolah mengalokasikan dana minimal 5% dari 

anggaran belanja operasional/belanja barang di luar belanja pegawai dan 

modal untuk pengembangan perpustakaan.  
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Berkaitan dengan perlunya perpustakaan sekolah untuk mendukung 

pelaksanaan pendidikan juga terdapat dalam standar nasional pendidikan 

dalam Bagian II tentang Tenaga Kependidikan pasal 35 ayat (1). Pada pasal 

ini dinyatakan bahwa perlunya tenaga perpustakaan untuk semua jenjang 

pendidikan mulai jenjang SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB, 

SMPLB, SMALB, Paket A, Paket B, Paket C, dan lembaga kursus dan 

keterampilan. 

Dari keterangan tersebut, hakikat bahwa perpustakaan sekolah adalah 

pusat sumber belajar dan sumber informasi belajar bagi warga sekolah. 

Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku atau tempat 

buku diorganisasikan sebagai media belajar siswa. 

Menurut Wafford dalam Darmono (2007: 2) perpustakaan sebagai 

salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengelola, dan 

memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku kepada 

masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. 

Smith dkk dalam buku ensiklopedianya yang berjudul “ The 

Educator’s Encyclopedia” menyatakan “ School Library is a center for 

learning”, yang artinya perpustakaan sekolah itu merupakan sumber belajar. 

Memang benar adanya karena ditinjau secara umum perpustakaan sekolah 

merupakan sumber belajar, sebab kegiatan yang paling tampak pada setiap 

kunjungan murid–murid ke perpustakaan adalah belajar, baik belajar yang 

berkaitan dengan pelajaran di kelas maupun yang lepas dari pelajaran di 

dalam kelas (Bafadal,2006:6). 
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Melihat fungsi dan tugas perpustakaan sekolah maka koleksi 

perpustakaan harus disesuaikan dengan kurikulum dan sistem belajar, 

sehingga koleksi dapat dimanfaatkan secara optimal.  

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 

memperlancar pencapaian tujuan proses belajar-mengajar di sekolah. Indikasi 

manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi belajar murid-murid, 

tetapi lebih jauh lagi, antara lain adalah murid-murid mampu mencari, 

menemukan, menyaring dan menilai informasi, murid-murid terbiasa belajar 

mandiri, murid-murid terlatih ke arah tanggung jawab, murid-murid selalu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya 

(Bafadal, 2006 :5). 

Mbulu (1992: 89) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat 

diperlukan keberadaannya dengan pertimbangan bahwa : 

a. Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan 

sekolah, 

b. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen system 

pengajaran, 

c. Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang kualitas 

pendidikan dan pengajaran, 

d. Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium belajar yang 

memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan memperluas 

kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir dan berkomunikasi. 

Keberadaan perpustakaan sekolah di lingkungan sekolah masih kurang 

mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pertumbuhan 
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perpustakaan pada lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat Pendidikan 

Menengah dan Pendidikan Dasar. Dari 175.268 unit sekolah diseluruh 

Indonesia, baru 12.620 sekolah yang memiliki perpustakaan. Untuk SD baru 

5% yang mempunyai perpustakaan sekolah, SMP sekitar 42% dan SMU 

sekitar 68% (Suara Merdeka, Rabu 9 Juni 2004). Kondisi ini menyiratkan 

bahwa perhatian penentu kebijakan di lingkungan sekolah belum 

memprioritaskan perpustakaan sekolah sebagai program sekolah yang perlu 

diperhatikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Sementara itu dalam kurikulum tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menyiratkan perlunya peningkatan peran 

perpustakaan sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar siswa dan guru. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan menuntut guru untuk lebih aktif dalam 

mengembangkan pembelajaran khususnya dalam mengembangkan indikator 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk itu pada setiap 

satuan unit sekolah perlu didukung adanya perpustakaan yang mampu 

berfungsi dengan baik. 

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Bidang Perpustakaan sekolah, 

Pusat Pembinaan Diknas terhadap keberadaan perpustakaan sekolah, 

menunjukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Banyak sekolah yang belum menyelenggarakan perpustakaan. 

b.  Perpustakaan sekolah yang ada kebanyakan belum 

menyelenggarakan layanan secara baik, kurang membantu proses 

belajar mengajar, dan sering berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan buku (gudang) belaka. 
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c.  Ada sejumlah kecil perpustakaan sekolah yang kondisinya cukup 

baik, tetapi belum terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar. 

d. Keberadaan dan kegiatan perpustakaan sekolah sangat bergantung 

pada sikap kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam 

segala hal. 

e. Kebanyakan perpustakaan sekolah tidak memiliki pustakawan 

(tenaga pengelola tetap), sering hanya dikelola oleh seorang guru 

yang setiap saat dapat dimutasikan. 

f. Pekerjaan di perpustakaan dianggap kurang terhormat sehingga 

kurang disukai, dan bahkan dianggap sebagai pekerja kelas dua. 

Oleh karena itu, ada perpustakaan yang pengelolanya diserahkan 

kepada petugas tata usaha sebagai tugas sampingan. 

g. Koleksi perpustakaan sekolah umumnya tidak bermutu dan belum 

terarah sesuai dengan tujuannya. 

h. Layanan perpustakaan sekolah belum dilaksanakan dengan baik 

karena kurangnya SDM yang terdidik dalam bidang perpustakaan. 

i. Dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan sangat terbatas. 

j. Banyak sekolah yang tidak mempunyai ruangan khusus untuk 

perpustakaan. 

Berkaitan dengan masalah keberadaan perpustakaan sekolah di atas dan 

berdasarkan pengamatan sekilas di lapangan yang akan diteliti, belum 

diketahui jelas tentang peran keberadaannya perpustakaan sekolah di SMPN 2 

Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perannya tersebut. 
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Dari uraian diatas maka perlu diketahui lebih jelas lagi sebagai tentang 

peran keberadaannya perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta tersebut  dan faktor 

apa saja yang menjadikan perpustakaan tersebut berperan di SMP N 2 

Yogyakarta. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan dikaji secara mendalam 

tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Perpustakaan SMP N 2 

Yogyakarta sebagai Sumber Belajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perannya perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta sebagai 

sumber belajar? 

2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi peran perpustakaan SMP 

N 2 Yogyakarta sebagai sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Mengetahui bagaimana peran perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta 

sebagai sumber belajar. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan peran perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar. 
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1.3.2 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan penelitian dalam dunia pendidikan dalam bentuk kajian 

ilmiah tentang perpustakaan. 

2. Sebagai upaya untuk meningkatkan peran perpustakaan sebagai 

sumber belajar dan membantu proses belajar siswa. 

3. Menambah wawasan masyarakat terhadap ilmu perpustakaan dan 

perpustakaan sekolah. 

1.4  Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan maka skripsi ini disusun secara 

sistematis yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II Tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini memuat tinjauan 

pustaka tentang penelitian sejenis atau permasalahan yang relevan yang 

pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dan landasan teori yang 

dapat dipertanggung jawabkan serta bertujuan untuk menerangkan masalah 

yang telah dirumuskan.  

BAB III Metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian, subjek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, 

penentuan keabsahan data dan analisis data yang digunakan. 
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 BAB IV Pembahasan dari hasil penelitian. Bab ini berisi gambaran 

umum dan hasil penelitian, yang menggambarkan tentang kondisi 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta, perannya sebagai sumber belajar dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perpustakaan SMP N 2 sebagai sumber 

belajar. Bab ini juga berisi tentang proses pelaksanaan, hasil, dan pembahasan 

penelitian. 

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian 

yang telah penulis lakukan dan saran. 

Pada bagian akhir penelitian juga disertakan rujukan atau daftar 

pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi serta lampiran-lampiran 

yang mendukung penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang ”Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Peran Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta” dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta berperan sebagai sumber belajar 

karena fungsinya sebagai wahana informasi dan pendidikan yang membantu 

proses belajar mengajar di sekolah, serta fungsi rekreasi dan kebudayaan 

yang menambah dan memperluas wawasan pengguna perpustakaan SMP N 2 

Yogyakarta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perpustakaan SMP N 

2 Yogyakarta sebagai sumber belajar antara lain, adalah:  

1. Adanya kebijakan kepala SMP N 2 Yogyakarta yang mendukung 

kemajuan perpustakaan sebagai sumber belajar. 

2. Kurangnya jumlah pustakawan yang ada tidak seimbang dengan 

adanya pengguna yang dilayani sehingga pelayanan yang diberikan 

pustakawan perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta belum maksimal.  

3. Koleksi perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta yang sesuai dengan 

kurikulum dan uptodate. Namun belum menyediakan buku paket 

khususnya tentang pendidikan agama Kristen. 

4. Penataan ruang perpustakaan : pencahayaan dan sirkulasi udara baik, 

akan tetapi keadaan ruang belum tertata secara rapi. 
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5. Perabot dan peralatan perpustakaan yang memadai. Namun pada 

jumlah unit komputer yang digunakan bagi siswa untuk internet masih 

kurang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kiranya penulis 

mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan demi 

kemajuan perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta : 

1) Menambah tenaga perpustakaan agar siswa dapat terlayani dengan 

baik dan merata sehingga siswa pun senang belajar dan 

memanfaatkan perpustakaan beserta koleksi dan fasilitasnya 

sebagai sumber belajar. 

2) Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta hendaknya mengadakan buku 

panduan mata pelajaran agama Kristen/katolik guna 

mempermudah proses kegiatan belajar mata pelajaran tersebut dan 

tidak perlu jauh-jauh keluar sekolah untuk mencari buku panduan.  

3) Menata ruang perpustakaan dengan baik agar siswa merasa lebih 

nyaman saat belajar di perpustakaan. 

4) Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta hendaknya juga 

menambahkan beberapa unit komputer lagi agar tidak terjadi 

antrian yang panjang saat ingin menggunakannya sebagai sumber 

belajar. 
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LAMPIRAN 1 

 

Pedoman Wawancara dengan Kepala SMP N 2 Yogyakarta :  

 

1. Berperan sebagai apakah perpustakaan di SMP N 2 Yogyakarta ini? 

2. Apakah kepala sekolah (pihak sekolah) turut menyumbangkan ide atau 

usaha pengembangan perpustakaan guna meningkatkan peran 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta ini sebagai sumber belajar? 

3. Apakah kebijakan sekolah (kepala sekolah) turut mendukung peran 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta ini sebagai sumber belajar? 

4. Menurut bapak faktor apa sajakah yang meningkatkan peran perpustakaan 

SMP N 2 Yogyakarta sebagai sumber belajar?  
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LAMPIRAN 2 

 

Pedoman Wawancara dengan Kepala Perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta :  

1. Apa tujuan diadakannya perpustakaan sekolah disini? 

2. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan dalam 

peningkatan prestasi belajar siswanya? 

 
3. Apakah kebijakan Kepala Sekolah turut mendukung perpustakaan 

sekolah disini dalam meningkatkan perannya? 

4. Apakah pustakawan/bapak atau pihak sekolah memberikan ide atau 

usaha untuk memaksimalkan peran perpustakaan? 

5. Faktor apa saja yang mendukung peran perpustakaan sekolah dalam 

memaksimalkan perannya? 

6. Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup mendukung peran perpustakaan 

sekolah? 

7. Apakah perpustakaan sekolah disini sering digunakan belajar siswa? 

Keinginan siswa sendiri atau karena ada tugas dari guru pelajarannya? 

8. Apakah siswa menggunakan selalu menggunakan buku panduan dari 

perpustakaan ketika belajar di kelas? 

9. Apakah pelayanan informasi yang dibutuhkan sudah cukup membantu 

siswa? Contoh ketika siswa kesulitan dalam mencari koleksi buku atau 

mencari informasi di internet apakah pustakawan memberi arahan agar 
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siswa mengerti? Apakah kerjasama siswa dan pustakawan sudah sukup 

baik?  

10. Apakah pustakawan mengadakan pendidikan pemakai untuk siswa 

baru agar dapat menggunakan perpustakaan dengan baik? Kapan 

perpus mengadakan pelatihan/pengarahan untuk siswa yang belum bisa 

menggunakan perpustakaan? 

11. Kendala apa yang didapati perpustakaan dalam memaksimalkan 

perannya? 

12. Dengan segala yang sudah ada di perpustakaan sekolah ini, apa masih 

ada usaha yang akan dilakukan lagi guna memaksimalkan peran 

perpustakaan dalam peningkatan prestasi siswa? 
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LAMPIRAN 3 

 

Pedoman Wawancara dengan Guru : 

1. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan sebagai 

sumber belajar? 

2. Apakah bapak/ibu guru turut memberikan ide, dukungan dan usaha 

untuk memaksimalkan peran perpustakaan? 

3. Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup menjadi sumber belajar dan 

membantu memaksimalkan peran perpustakaan sekolah? 

4. Apakah bapak/ibu sering menggunakan /memanfaatkan perpustakaan 

dan mengajak siswa untuk mencari informasi dari perpustakaan? 

Seberapa sering? Berapa kali sekali?  

5. Apakah perpustakaan menyediakan buku panduan/paket yang 

dibutuhkan bapak/ibu guru dan siswa untuk berlangsungnya proses 

kegiatan belajar mengajar? 

6. Apakah bapak/ibu guru selalu menggunakan buku panduan/buku 

paket yang telah disediakan perpustakaan? 

7. Menurut bapak/ibu guru dengan adanya buku panduan/paket dari 

pepustakaan cukup membantu siswakah dalam proses belajarnya? 

8. Apakah pelayanan pustakawan dan stafnya sudah cukup baik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang bapak/ibu guru butuhkan? Dan 

apakah ketika bapak/ibu guru mendapati kesulitan dalam mencari 

informasi lalu dibantu oleh pustakawan? 
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LAMPIRAN 4 

 

Pedoman Wawancara dengan siswa : 

1. Apa tujuan adik datang ke perpustakaan ini?  

2. Kegiatan apa saja yang adik lakukan di perpustakaan ini? 

3. Biasanya jam berapa adik datang ke perpustakaan? Ketika istirahat atau 

pada waktu jam pelajaran bersama bapak/ibu guru?  

4. Apakah adik selalu membaca setiap kali datang ke perpustakaan ini? 

Buku apa yang sering adik baca tersebut? Dan apakah adik pinjam atau 

hanya dibaca di perpustakaan saja? 

5. Seberapa sering adik datang ke perpustakaan dan apakah adik datang 

atas keinginan adik sendiri atau atas suruhan orang lain(guru atau orang 

tua)? 

6. Apakah bapak/ibu guru sering mengajak adik dan teman sekelas adik 

untuk belajar bersama di perpustakaan? Berapa kali dalam seminggu 

adik dan teman-teman sekelas adik belajar bersama bapak/ibu guru di 

perpustakaan ini? 

7. Menurut adik apakah perpustakaan ini sudah layak disebut sebagai 

sumber belajar? Alasannya? 

8. Apakah penjaga perpustakaan sudah cukup baik dalam melayani adik 

saat adik mendapati kesulitan ketika membutuhkan informasi atau buku 

yang adik cari? 

9. Apakah adik menggunakan buku paket dari perpustakaan sekolah ini? 

Setiap mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Mata 

pelajaran apa saja yang menggunakan buku paket dari perpustakaan ini? 
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10. Menurut adik apakah ruangan,koleksi dan fasilitas seperti komputer 

untuk internet di perpustakaan sekolah ini sudah cukup memenuhi 

kebutuhan belajar adik? 

11. Apa yang adik rasakan setelah memanfaatkan perpustakaan? 
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CATATAN LAPANGAN 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

30 Juni 2009 

 

24 Desember 2010 

 

 

 

11 Januari 2010 

 

 

13 Januari 2010 

 

 

 

23 Januari 2010 

 

 

27 Januari 2010 

 

 

- Observasi pertama kali di perpustakaan 

SMP N 2 Yogyakarta 

 

- Menyerahkan surat izin penelitian  

- Diberi izin untuk penelitian oleh kepala 

SMP N 2 Yogyakarta, sedikit 

mewawancarai beliau. 

 

- Mulai penelitian, yaitu : observasi 

lapangan(perpustakaan), wawancara 

pustakawan. 

 

- Observasi perpustakaan, wawancara 

pustakawan dan kepala perpustakaan, 

melihat dokumen yang berkaitan dengan 

gambaran umum dan profil 

perpustakaan 

 

- Observasi kegiatan yang sedang 

berlangsung di perpustakaan, 

Wawancara beberapa siswa. 

 

- Observasi guru yang sedang 

mengadakan kegiatan belajar dengan 

siswa di perpustakaan, wawancara guru. 
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7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

4 Februari 2010 

 

5 Februari 2010 

 

 

8 Februari 2010 

 

11 Februari 2010 

 

18 Februari 2010  

 

 

25 Februari 2010 

 

- Observasi perpustakaan, wawancara 

dengan pustakawan 

 

- Observasi kegiatan yang dilakukan 

siswa, wawancara kepala perpustakaan 

 

- Wawancara siswa 

- Observasi 

 

- Wawancara empat siswa 

 

- Observasi dan wawancara pustakawan 

- Wawancara kepala sekolah 

- Wawancara tiga guru 

 

- Wawancara dengan pustakawan dan 

menanyakan perihal kebenaran data-data 

dan hasil wawancara yang didapat, 

karena pustakawan disini adalah orang 

yang sehari-harinya berada di 

perpustakaan jadi mengetahui hal dan 

kejadian apa saja yang ada dan terjadi di 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta. 
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LAMPIRAN 6 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

Tanggal 18 Februari 2010 

 

Nama :  Drs. H. Emed Heryana 

NIP  :  19551224 197903 1 005 

Jabatan :  Kepala SMP N 2 Yogyakarta 

 

5. Berperan sebagai apakah perpustakaan di SMP N 2 Yogyakarta ini? 

”Perpustakaan di SMP N 2 Yogyakarta ini berperan sebagai sumber 

belajar yang membantu proses belajar siswa” 

6. Apakah kepala sekolah (pihak sekolah) turut menyumbangkan ide atau 

usaha pengembangan perpustakaan guna meningkatkan peran 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta ini sebagai sumber belajar? 

”Ya, dengan adanya kebijakan Kepala Sekolah untuk pengembangan 

perpustakaan sekolah agar lebih baik, nyaman serta layak sebagai 

sumber belajar yang membantu meningkatkan kreatifitas dan prestasi 

siswa, yaitu pelebaran ruang perpustakaan, penambahan beberapa unit 

komputer untuk browsing internet, diadakannya anggaran khusus 

untuk pengadaan/ penambahan koleksi yang memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna, dipilih staf lulusan perpustakaan akan tetapi masih 

berstatus honorer, penambahan dan perbaikan perabotan dan peralatan 

lainnya”. 
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7. Apakah kebijakan sekolah (kepala sekolah) turut mendukung peran 

perpustakaan SMP N 2 Yogyakarta ini sebagai sumber belajar? 

”Ya, tentu saja sangat mendukung karena perpustakaan adalah jantung 

sekolah dan merupakan sumber belajar bagi siswa yang juga dapat 

menambah wawasan di segala bidang yang bersangkutan dengan mata 

pelajaran ataupun lepas dari itu”. 

8. Menurut bapak faktor apa sajakah yang meningkatkan peran perpustakaan 

SMP N 2 Yogyakarta sebagai sumber belajar?  

”Salah satunya dengan kebijakan yang telah disebutkan diatas, dengan 

adanya kebijakan tersebut perpustakaan SMP N 2 ini menjadi lebih 

baik dan layak sebagai sumber belajar di SMP N 2 Yogyakarta.” 
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LAMPIRAN 7 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA PERPUSTAKAAN 

Tanggal 5 Februari 2010 

 

Nama  : Drs. Aris Purwoko 

NIP  : 19580721 198803 1006 

Jabatan  : Kepala Perpustakaan dan Guru Bahasa Indonesia 

 

1. Apa tujuan diadakannya perpustakaan sekolah disini? 

”Perpustakaan sekolah disini bertujuan sebagai sumber belajar yang 
berguna membantu Guru, siswa, karyawan, atau penghuni sekolah 
lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, 
karena perpustakaan adalah jendela dunia dan merupakan jantung 
sekolah”. 

2. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan dalam 

peningkatan prestasi belajar siswanya? 

”Ya, karena perpustakaan sebagai jantung sekolah pasti sangat 
dibutuhkan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan informasi 
para siswa yang berkaitan dengan pelajaran ataupun tidak, dengan 
adanya perpustakaan yang saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya 
menjadi sangat membantu siswa-siswa dalam meningkatkan 
prestasinya. Terbukti dengan siswa-siswa yang sering memanfaatkan 
perpustakaan ini pada waktu luang prestasinya meningkat menjadi 
lebih baik. Karena disini saya juga sebagai guru bahasa indonesia, 
jadi tahu nilai siswa-siswa yang sering menggunakan perpustakaan”. 

3. Apakah kebijakan Kepala Sekolah turut mendukung perpustakaan 

sekolah disini dalam meningkatkan perannya? 

”Ya, sangat mendukung. Misalnya saja pada penambahan koleksi, 
anggaran pengadaan koleksi  yang awalnya satu tahun sekali mulai 
tahun 2009 kemarin menjadi enam bulan sekali. Saat ini pun di 
tahun 2010 diusahakan tiga atau empat bulan sekali. Agar koleksi 
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dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi terkini dan 
pengguna perpustakaan tidak ketinggalan informasi terbaru”. 

4. Apakah pustakawan/bapak atau pihak sekolah memberikan ide atau 

usaha untuk memaksimalkan peran perpustakaan? 

”Ya, turut memaksimalkan peran perpustakaan. Contoh konkretnya 

adalah guru mengajak siswa-siswanya untuk belajar di 

perpustakaan, mengajarkan menggunakan perpustakaan dengan 

baik, mengajarkan mencari informasi melalui koleksi yang ada dan 

browsing ilmu pengetahuan atau informasi yang terkini melalui 

internet”. 

5. Faktor apa saja yang mendukung peran perpustakaan sekolah dalam 

memaksimalkan perannya? 

”Kebijakan sekolah yang mendukung, koleksi yang baik dan 

mencukupi kebutuhan informasi dan belajar siswa khususnya, 

fasilitas yang layak, ruang perpustakaan yang nyaman, pelayanan 

pustakawan yang baik dan ramah”. 

6.  Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup mendukung peran perpustakaan 

sekolah? 

”Ya sudah cukup mendukung perpustakaan menjadi sumber belajar 

yang baik bagi guru dan siswa. Juga sangat membantu siswa dalam 

menambah wawasan dan meningkatkan prestasinya. Hanya memang 

masih perlu penambahan koleksi dan penataan ruang yang baik agar 

pengguna lebih nyaman lagi ketika berada di perpustakaan”. 

7. Apakah perpustakaan sekolah disini sering digunakan belajar siswa? 

Keinginan siswa sendiri atau karena ada tugas dari guru pelajarannya? 

”Ya sering. Ada yang keinginan siswa sendiri, ada pula yang karena 

tugas dan ada juga yang belajar bersama guru di perpustakaan”. 
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8. Apakah siswa menggunakan selalu menggunakan buku panduan dari 

perpustakaan ketika belajar di kelas? 

”Ya, setiap siswa dipinjami buku paket untuk berlangsungnya proses 

belajar selama setahun”. 

9. Apakah pelayanan informasi yang dibutuhkan sudah cukup membantu 

siswa? Contoh ketika siswa kesulitan dalam mencari koleksi buku atau 

mencari informasi di internet apakah pustakawan memberi arahan agar 

siswa mengerti? Apakah kerjasama siswa dan pustakawan sudah sukup 

baik?  

”Ya sangat membantu. Antara pustakawan dan pengguna 

perpustakaan khususnya siswa cukup komunikatif dalam 

berkomunikasi ketika pengguna itu kesulitan dalam mencari 

informasi dan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan”. 

10. Apakah pustakawan mengadakan pendidikan pemakai untuk siswa 

baru agar dapat menggunakan perpustakaan dengan baik? Kapan 

perpus mengadakan pelatihan/pengarahan untuk siswa yang belum bisa 

menggunakan perpustakaan? 

”Ya ada. Tapi itu kerjasama dengan panitia MOS, karena 
diadakannya ketika MOS. Akan tetapi terkadang guru yang 
mengajak siswa belajar di perpustakaan pun mengajarkan pula 
bagaimana menggunakan perpustakaan dan fasilitasnya”. 

11. Kendala apa yang didapati perpustakaan dalam memaksimalkan 

perannya? 

”Kendalanya adalah masih kurangnya koleksi yang mencukupi 
kebutuhan informasi seluruh pengguna perpustakaan sekolah ini. 
Kemudian rak buku juga masih kurang, jadi masih ada beberapa 
buku yang belum pada tempatnya dan itu membuat keadaan 
perpustakaan kurang nyaman digunakan. Lalu jumlah komputer 
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untuk akses internet juga masih kurang mencukupi ketika siswa 
ingin menggunakannya harus antri dahulu”. 

12. Dengan segala yang sudah ada di perpustakaan sekolah ini, apa masih 

ada usaha yang akan dilakukan lagi guna memaksimalkan peran 

perpustakaan dalam peningkatan prestasi siswa? 

”Tentu ada. Dengan kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, saya 

bekerjasama dengan seluruh penghuni sekolah ini untuk menambah 

koleksi, salah satu contoh nyatanya adalah siswa yang akan lulus 

dan meninggalkan sekolah ini diwajibkan untuk menyumbangkan 

satu buku. Kemudian sedang diusahakan untuk penambahan 

beberapa unit komputer untuk akses internet agar tidak antri lagi 

dan rak guna meletakkan buku yang masih berserakan agar 

perpustakaan menjadi lebih nyaman untuk belajar siswa. Juga 

penambahan sarana-prasarana baik fisik maupun non fisik yang 

kiranya dibutuhkan untuk membantu memberikan dukungan bagi 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya”. 
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LAMPIRAN 8 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN TIGA GURU 

Tanggal 18 Februari 2010 

 

Nama  : Martuti 

Jabatan  : Guru Bahasa Indonesia 

 

1. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan sebagai 

sumber belajar? 

”Ya, karena banyak materi pendukung yang didapat dari 

perpustakaan”. 

2. Apakah bapak/ibu guru turut memberikan ide, dukungan dan usaha 

untuk memaksimalkan peran perpustakaan? 

”Ya, agar siswa mudah mendapat informasi. Maka sering 

menambah koleksi yang baru”. 

3. Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup menjadi sumber belajar dan 

membantu memaksimalkan peran perpustakaan sekolah? 

”Belum maksimal, masih perlu penataan ruang agar pengunjung 

nyaman menggunakan perpustakaan”. 

4. Apakah bapak/ibu sering menggunakan /memanfaatkan perpustakaan 

dan mengajak siswa untuk mencari informasi dari perpustakaan? 

Seberapa sering? Berapa kali sekali?  
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”Ya, sesuai kebutuhan informasi dan sesuai dengan materi yang 
diberikan saat itu”. 

5. Apakah perpustakaan menyediakan buku panduan/paket yang 

dibutuhkan bapak/ibu guru dan siswa untuk berlangsungnya proses 

kegiatan belajar mengajar? 

”Ya. 

6. Apakah bapak/ibu guru selalu menggunakan buku panduan/buku 

paket yang telah disediakan perpustakaan? 

”Tidak selalu, karena bisa didapat juga dari browsing internet”. 

7. Menurut bapak/ibu guru dengan adanya buku panduan/paket dari 

pepustakaan cukup membantu siswakah dalam proses belajarnya? 

”Ya, dengan begitu siswa dapat memperluas wawasan dan sedikit 
demi sedikit membantu siswa menjadi berprestasi”. 

8. Apakah pelayanan pustakawan dan stafnya sudah cukup baik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang bapak/ibu guru butuhkan? Dan 

apakah ketika bapak/ibu guru mendapati kesulitan dalam mencari 

informasi lalu dibantu oleh pustakawan? 

”Ya, baik dan selalu membantu”. 

   Tertanda 

 

 

 

 Ibu Martuti 
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HASIL WAWANCARA DENGAN TIGA GURU 

Tanggal 18 Februari 2010 

 

Nama  : Sasmito 

Jabatan  : Guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) 

 

1. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan sebagai 

sumber belajar? 

”Ya, sangat berperan. Karena dengan adanya internet saat ini 

mampu memenuhi kebutuhan informasi terkini sehingga siswa pun 

menjadi mahir dan berwawasan luas”. 

2. Apakah bapak/ibu guru turut memberikan ide, dukungan dan usaha 

untuk memaksimalkan peran perpustakaan? 

”Ya, sebagai sumber belajar perpustakaan harus selalu menambah 

koleksi yang uptodate”. 

3. Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup menjadi sumber belajar dan 

membantu memaksimalkan peran perpustakaan sekolah? 

”Cukup, dengan kondisi dan fasilitas yang lebih baik saat ini 

perpustakaan layak menjadi sumber belajar di sekolah”. 

4. Apakah bapak/ibu sering menggunakan /memanfaatkan perpustakaan 

dan mengajak siswa untuk mencari informasi dari perpustakaan? 

Seberapa sering? Berapa kali sekali?  

”Ya, setiap hari saya berkunjung ke perpustakaan. Mengajak siswa 

hanya ketika materi yang membutuhkan browsing internet”. 
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5. Apakah perpustakaan menyediakan buku panduan/paket yang 

dibutuhkan bapak/ibu guru dan siswa untuk berlangsungnya proses 

kegiatan belajar mengajar? 

”Ya. 

6. Apakah bapak/ibu guru selalu menggunakan buku panduan/buku paket 

yang telah disediakan perpustakaan?  

”Saya menggunakan, tetapi tidak semua guru menggunakan”. 

7. Menurut bapak/ibu guru dengan adanya buku panduan/paket dari 

pepustakaan cukup membantu siswakah dalam proses belajarnya? 

”Ya, pasti sangat membantu siswa, karena buku yang disediakan 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini”. 

8. Apakah pelayanan pustakawan dan stafnya sudah cukup baik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang bapak/ibu guru butuhkan? Dan 

apakah ketika bapak/ibu guru mendapati kesulitan dalam mencari 

informasi lalu dibantu oleh pustakawan? 

”Ya, baik dan menurut saya perpustakaan masih perlu tenaga 

tambahan”. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN TIGA GURU 

Tanggal 18 Februari 2010 

 

Nama  : Wahyuning Rumanti, S .Th 

Jabatan  : Guru Pendidikan Agama Kristen 

 

1. Apakah keberadaan perpustakaan sekolah disini berperan sebagai 

sumber belajar? 

”Ya, sebab perpustakaan sangat mendukung belajar siswa dan 

menambah wawasannya”. 

2. Apakah bapak/ibu guru turut memberikan ide, dukungan dan usaha 

untuk memaksimalkan peran perpustakaan dalam peningkatan prestasi 

belajar siswa?Alasan! 

”Ya, dengan mengajak siswa belajar di perpustakaan maka siswa 

menjadi lebih kreatif dan juga mampu menelaah pengajaran dari 

guru melalui buku dan internet yang ada”. 

3. Apakah ruangan, koleksi, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di 

perpustakaan sekolah ini sudah cukup menjadi sumber belajar dan 

membantu memaksimalkan peran perpustakaan sekolah? 

”Cukup, akan tetapi masih perlu pengadaan buku-buku yang 

mendukung kegiatan belajar khususnya buku pendukung mata 

pelajaran yang saya ajarkan”. 

4. Apakah bapak/ibu sering menggunakan /memanfaatkan perpustakaan 

dan mengajak siswa untuk mencari informasi dari perpustakaan? 

Seberapa sering? Berapa kali sekali?  

”Sering, disesuaikan dengan materi pelajaran yang memerlukan 
dukungan dari perpustakaan. Jika tidak ada di buku, maka 
browsing internet”. 
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5. Apakah perpustakaan menyediakan buku panduan/paket yang 

dibutuhkan bapak/ibu guru dan siswa untuk berlangsungnya proses 

kegiatan belajar mengajar? 

”Tidak, justru Dinas Kristen DEPAG yang membantu, itupun 
terbatas”. 

6. Apakah bapak/ibu guru selalu menggunakan buku panduan/buku paket 

yang telah disediakan perpustakaan?  

”Karena tidak disediakan buku paket maka ketika membutuhkan 
informasi menggunakan internet”. 

7. Menurut bapak/ibu guru dengan adanya buku panduan/paket dari 

pepustakaan cukup membantu siswakah dalam peningkatan prestasi 

belajarnya? 

”Saya harap demikian, perpustakaan mengadakan buku yang 
mendukung mata pelajaran yang saya ajarkan”. 

8. Apakah pelayanan pustakawan dan stafnya sudah cukup baik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang bapak/ibu guru butuhkan? Dan 

apakah ketika bapak/ibu guru mendapati kesulitan dalam mencari 

informasi lalu dibantu oleh pustakawan? 

”Ya, sangat membantu”. 
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LAMPIRAN 9 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN EMPAT SISWA 

Tanggal 8 Februari 2010 

Nama    : Zia Khusnul Amalia 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas    : IX E /30 

 

1. Apa tujuan adik datang ke perpustakaan ini?  

”Belajar dan mancari berita terbaru”. 
2. Kegiatan apa saja yang adik lakukan di perpustakaan ini? 

”Membaca dan browsing internet”. 
3. Biasanya jam berapa adik datang ke perpustakaan? Ketika istirahat atau 

pada waktu jam pelajaran bersama bapak/ibu guru?  

”Waktu pelajaran kosong”. 
4. Apakah adik selalu membaca setiap kali datang ke perpustakaan ini? 

Buku apa yang sering adik baca tersebut? Dan apakah adik pinjam atau 

hanya dibaca di perpustakaan saja? 

”Tidak, kadang-kadang saja. Membaca novel. Hanya dibaca di 

perpustakaan”. 

5.  Seberapa sering adik datang ke perpustakaan dan apakah adik datang 

atas keinginan adik sendiri atau atas suruhan orang lain(guru atau orang 

tua)? 

”Hanya waktu-wak tu tertentu saja dan itupun keinginan saya sendiri”. 
6. Apakah bapak/ibu guru sering mengajak adik dan teman sekelas adik 

untuk belajar bersama di perpustakaan? Berapa kali dalam seminggu 
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adik dan teman-teman sekelas adik belajar bersama bapak/ibu guru di 

perpustakaan ini? 

”Ya, 3 kali dalam seminggu. Tetapi tidak semua guru hanya guru-guru 

tertentu saja”. 

7. Menurut adik apakah perpustakaan ini sudah layak disebut sebagai 

sumber belajar? Alasannya? 

”Ya, karena di perpustakaan ini saya mendapat berbagai macam ilmu 

dan sumber informasi lainnya”. 

8. Apakah penjaga perpustakaan sudah cukup baik dalam melayani adik 

saat adik mendapati kesulitan ketika membutuhkan informasi atau buku 

yang adik cari? 

”Baik,  tapi terkadang ketika sibuk ya tidak”. 

9. Apakah adik menggunakan buku paket dari perpustakaan sekolah ini? 

Setiap mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Mata 

pelajaran apa saja yang menggunakan buku paket dari perpustakaan ini? 

”Ya, hampir semua mata pelajaran”. 

10. Menurut adik apakah ruangan,koleksi dan fasilitas seperti komputer 

untuk internet di perpustakaan sekolah ini sudah cukup memenuhi 

kebutuhan belajar adik? 

”Ya, karena ruangan sudah cukup luas dibandingkan yang dulu dan 

sudah cukup nyaman untuk belajar”. 

11. Apa yang adik rasakan setelah memanfaatkan perpustakaan? 

”Sangat senang karena cukup banyak menambah wawasan saya” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN EMPAT SISWA 

Tanggal 8 Februari 2010  

 

Nama    : Bimo Adi P 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kelas    : IX A 

 

1. Apa tujuan adik datang ke perpustakaan ini?  

”Membaca buku”. 

2. Kegiatan apa saja yang adik lakukan di perpustakaan ini? 

”Browsing internet”. 

3. Biasanya jam berapa adik datang ke perpustakaan? Ketika istirahat atau 

pada waktu jam pelajaran bersama bapak/ibu guru?  

”Waktu istirahat”. 

4. Apakah adik selalu membaca setiap kali datang ke perpustakaan ini? 

Buku apa yang sering adik baca tersebut? Dan apakah adik pinjam atau 

hanya dibaca di perpustakaan saja? 

”Membaca buku pelajaran dan cerpen”. 

5.  Seberapa sering adik datang ke perpustakaan dan apakah adik datang 

atas keinginan adik sendiri atau atas suruhan orang lain (guru atau orang 

tua)? 

”Sering karena diajak teman”. 

6. Apakah bapak/ibu guru sering mengajak adik dan teman sekelas adik 

untuk belajar bersama di perpustakaan? Berapa kali dalam seminggu 

adik dan teman-teman sekelas adik belajar bersama bapak/ibu guru di 

perpustakaan ini? 
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”Ya, dua kali dalam seminggu. Tetapi kalau saya sendiri kadang-

kadang”. 

7. Menurut adik apakah perpustakaan ini sudah layak disebut sebagai 

sumber belajar? Alasannya? 

”Sudah, koleksi yang mencukupi dan internet yang ada”. 

8. Apakah penjaga perpustakaan sudah cukup baik dalam melayani adik 

saat adik mendapati kesulitan ketika membutuhkan informasi atau buku 

yang adik cari? 

”Baik. 

9. Apakah adik menggunakan buku paket dari perpustakaan sekolah ini? 

Setiap mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Mata 

pelajaran apa saja yang menggunakan buku paket dari perpustakaan ini? 

”Ya, hampir semua mata pelajaran. Seperti IPA, B. Indonesia dLL”. 

10. Menurut adik apakah ruangan,koleksi dan fasilitas seperti komputer 

untuk internet di perpustakaan sekolah ini sudah cukup memenuhi 

kebutuhan belajar adik? 

”Ya, membantu saya meningkatkan prestasi belajar tetapi untuk 

internet perlu ditambah lagi agar tidak antri panjang untuk mencari 

informasi”. 

11. Apa yang adik rasakan setelah memanfaatkan perpustakaan? 

”Sangat senang karena membantu proses belajar dan menambah 

wawasan” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN EMPAT SISWA 

Tanggal 8 Februari 2010  

 

Nama    : Oppie Fadillah A 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas    : VIII C 

 

1. Apa tujuan adik datang ke perpustakaan ini?  

”Mencari informasi terbaru”. 

2. Kegiatan apa saja yang adik lakukan di perpustakaan ini? 

”Meminjam buku dan browsing internet”. 

3. Biasanya jam berapa adik datang ke perpustakaan? Ketika istirahat atau 

pada waktu jam pelajaran bersama bapak/ibu guru?  

”Jam istirahat”. 

4. Apakah adik selalu membaca setiap kali datang ke perpustakaan ini? 

Buku apa yang sering adik baca tersebut? Dan apakah adik pinjam atau 

hanya dibaca di perpustakaan saja? 

”Hanya meminjam buku saja”. 

5.  Seberapa sering adik datang ke perpustakaan dan apakah adik datang 

atas keinginan adik sendiri atau atas suruhan orang lain(guru atau orang 

tua)? 

”Sering atas keinginan sendiri dan kadang bersama guru”. 

6. Apakah bapak/ibu guru sering mengajak adik dan teman sekelas adik 

untuk belajar bersama di perpustakaan? Berapa kali dalam seminggu 

adik dan teman-teman sekelas adik belajar bersama bapak/ibu guru di 

perpustakaan ini? 
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”Ya, tapi tidak terlalu sering”. 

7. Menurut adik apakah perpustakaan ini sudah layak disebut sebagai 

sumber belajar? Alasannya? 

”Dengan koleksi yang cukup lengkap dan uptodate perpustakaan ini 

layak disebut sebagai sumber belajar”. 

8. Apakah penjaga perpustakaan sudah cukup baik dalam melayani adik 

saat adik mendapati kesulitan ketika membutuhkan informasi atau buku 

yang adik cari? 

”Sangat baik”. 

9. Apakah adik menggunakan buku paket dari perpustakaan sekolah ini? 

Setiap mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Mata 

pelajaran apa saja yang menggunakan buku paket dari perpustakaan ini? 

”Ya, hampir semua mata pelajaran”. 

10. Menurut adik apakah ruangan,koleksi dan fasilitas seperti komputer 

untuk internet di perpustakaan sekolah ini sudah cukup memenuhi 

kebutuhan belajar adik? 

”Ya, akan tetapi saya jarang memanfaatkan perpustakaan secara 

maksimal”. 

11. Apa yang adik rasakan setelah memanfaatkan perpustakaan? 

”Senang karena dapat wawasan baru” 
 

Tertanda  
 

 
 
 
 

Oppie Fadillah A 
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HASIL WAWANCARA DENGAN EMPAT SISWA 

Tanggal 8 Februari 2010  

 

Nama    : Aliyah Sekar Ayu 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kelas    : VII A 

 

1. Apa tujuan adik datang ke perpustakaan ini?  

”Membaca, meminjam buku bacaan dan menambah wawasan”. 
2. Kegiatan apa saja yang adik lakukan di perpustakaan ini? 

”Meminjam buku”. 
3. Biasanya jam berapa adik datang ke perpustakaan? Ketika istirahat atau 

pada waktu jam pelajaran bersama bapak/ibu guru?  

Saat istirahat, tapi kadang guru juga memberikan tugas di 
perpustakaan”. 

4. Apakah adik selalu membaca setiap kali datang ke perpustakaan ini? 

Buku apa yang sering adik baca tersebut? Dan apakah adik pinjam atau 

hanya dibaca di perpustakaan saja? 

”Saya biasanya meminjam buku dan dibawa pulang”. 

5.  Seberapa sering adik datang ke perpustakaan dan apakah adik datang 

atas keinginan adik sendiri atau atas suruhan orang lain(guru atau orang 

tua)? 

”Atas keinginan saya sendiri karena saya suka membaca maka sering 
datang ke perpustakaan ini”. 
6. Apakah bapak/ibu guru sering mengajak adik dan teman sekelas adik 

untuk belajar bersama di perpustakaan? Berapa kali dalam seminggu 

adik dan teman-teman sekelas adik belajar bersama bapak/ibu guru di 

perpustakaan ini? 

”Sering, akan tetapi tergantung materi yang dipelajari”. 
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7. Menurut adik apakah perpustakaan ini sudah layak disebut sebagai 

sumber belajar? Alasannya? 

”Sudah, karena menyediakan buku-buku bermutu dan pengetahuan, 

tempatnya tenang dan kondusif untuk belajar”. 

8. Apakah penjaga perpustakaan sudah cukup baik dalam melayani adik 

saat adik mendapati kesulitan ketika membutuhkan informasi atau buku 

yang adik cari? 

”Baik dan ramah”. 

9. Apakah adik menggunakan buku paket dari perpustakaan sekolah ini? 

Setiap mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Mata 

pelajaran apa saja yang menggunakan buku paket dari perpustakaan ini? 

”Hampir semua mata pelajaran dipinjamkan buku dari 
perpustakaan”. 

10. Menurut adik apakah ruangan,koleksi dan fasilitas seperti komputer 

untuk internet di perpustakaan sekolah ini sudah cukup memenuhi 

kebutuhan belajar adik? 

”Ya, sudah cukup memenuhi kebutuhan belajar dan membantu saya 

mencapai prestasi yang baik”. 

11. Apa yang adik rasakan setelah memanfaatkan perpustakaan,adik merasa 

bertambah wawasannya atau membantu adik dalam meningkatkan 

prestasi belajar adik atau ada alasan lain? Sebutkan! 

”Menambah wawasan baru, membuat pikiran menjadi terbuka 

terhadap informasi terbaru dan menyegarkan pikiran yang jenuh” 
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