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MOTTO 

 

“ Dan Allah mengeluarkan kamu dari  perut  ibumu  dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, 

dan hati nurani, agar kamu bersyukur”. 

( Q.S. An- Nahl, ayat 78 ) 
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INTISARI 

KUBENI (2010) PERSEPSI SISWA TERHADAP SARANA DAN 
PRASARANA PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH ALI MAKSUM 

KRAPYAK YOGYAKARTA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap 
sarana dan prasarana perpustakaan madrasah aliyah Ali Maksum Krapyak 
Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan subjek 
penelitian siswa dan objek penelitian ini adalah persepsi siswa terhadap sarana 
dan prasarana perpustakaan madrasah aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa yang berjumlah 370 orang, dari 
populasi tersebut diambil sampel berdasarkan rumus Arikunto, didapat sampel 
berjumlah 92 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling 
aksidental. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, dokumentasi, 
wawancara dan angket. Hasil penelitian secara keseluruhan adalah sarana dan 
prasarana perpustakaan madrasah aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta berada 
dalam kategori baik (62, 6 %), akan tetapi pada indikator gedang perpustakaan 
sekolah ini dalam kategori tidak luas dan tidak strategis ( siswa yang menyatakan 
tidak luas sebesar 63,0%) dan ( siswa yang menyatakan tidak strategis sebesar 
52,2%). Demikian halnya dengan aspek kuantitas sarana dan prasarana yang 
dimiliki perpustakaan sekolah tersebut kurang memadai (62,0%). Selain itu 
persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana perpustakaan MA Ali Maksum 
Krapyak Yogyakarta pada indikator perlengkapan ( perabot ) perpustakaan pada 
aspek kualitas adalah baik, kecuali rak majalah ( siswa yang menyatakan tidak 
baik sebesar 43,5% ). Pada aspek penataan perlengkapan ( perabot ) juga berada 
dalam kategori tidak sesuai, tetapi ada 4 ( empat) jenis perlengkapan yang berada 
dalam kategori sesuai penataanya yaitu meja baca ( siswa yang menyatakan sesuai 
sebesar 56,6%), rak surat kabar ( siswa yang menyatakan sesuai sebesar 52,2% ), 
rak atlas ( siswa yang menyatakan sesuai sebesar 48,9% ), dan yang terahir rak 
kamus ( siswa yang menyatakan sesuai sebesar 63,0%), sedangkan warna mebiler 
pada perpustakaan MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta berada dalam kategori 
seragam atau baik 46,7%. 

 

Kata kunci: persepsi, siswa, sarana dan prasarana perpustakaan.   
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ABSTRACT 

 

KUBENI (2010) STUDENTS SCHOOL LIBRARY FACILITIES IN   

ALI MAKSUM ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL KRAPYAK 
YOGYAKARTA 

 

The aim of this research is to investigate the perception of the students toward the 
school library facilities of Ali Maksum Islamic Senior High School Krapyak 
Yogyakarta. The type of this research included as a descriptive quantitative 
research, in which the subject of the research is the students and the object of the 
research is the perception of the students toward the school library facilities in Ali 
Maksum Islamic Senior High School Krapyak Yogyakarta. The population of this 
research is the whole 370 students. From the number of the population, then the 
sample will be takes based on the Arikunto Formula. The sample is 92 students. 
The sample taking is using the method of accidental sampling. The collection of 
the data is by doing observation, documentation, interview, and questionnaire. 
The general result of the research is the facility of Ali Maksum Islamic Senior 
High School Krapyak Yogyakarta is in the good category (62,6%), but in the 
indicator of the school library storage room is not strategic (there are 63,0% 
students who consider that it is not large enough) and (there are 52,2% students 
who consider that it is not strategic). The quantity aspect of the school library 
facility is not sufficient enough (62,0%). Besides, the perception of the students 
toward the library facility of Ali Maksum Islamic Senior High School Krapyak 
Yogyakarta in the indicator of the library equipment (utensils) in the quality 
aspect is good, except the magazine rack (there are 43,5% students who consider 
it as bad). In the aspect of structuring the equipment (utensils) of the library is also 
in the category of un appropriated, but there are 4 (four) kinds of equipment that 
are in the category of appropriate. Structure, those are the reading table (56,6% 
students consider it as appropriate), the news paper rack (52,2% students consider 
it as appropriate), the atlas rack (48,9% students consider it as appropriate), and 
the dictionary rack (63,0% students consider it as appropriate). Where as, the 
color of the furniture ini Ali Maksum Islamic Senior High School Library is in the 
good category 46,7%.  

 

Key words: Perception, students, library facility.  

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia di zaman yang serba modern ini. Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa. Pendidikan 

mampu menciptakan manusia-manusia yang cerdas yang dapat memberikan 

perubahan pada suatu bangsa. Pendidikan  merupakan salah satu unsur  

utama dalam suatu pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan adalah 

suatu proses membentuk, mengarahkan dan mengembangkan kepribadian 

serta kemampuan seseorang. Semakin rendah kualitas pendidikan seseorang, 

semakin rendah pula tingkat produktivitas kehidupanya yang akan datang. 

Begitu pula dengan bangsa, semakin rendah kualitas pendidikan suatu 

bangsa, semakin rendah pula tingkat produktivitas bangsa, rendahnya 

produktivitas bangsa akan berpengaruh pada aspek yang lain, seperti aspek 

ekonomi, budaya politik, dan keamanan. Dengan pendidikan suatu bangsa 

dapat dihargai oleh bangsa yang lain karena pendidikan yang berkualitas 

mampu mengembangkan bangsa lebih maju dan berkualitas pula ( 

Sugihartono dkk, 2007: 155). 

1 
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Pada tahun 2003, Indonesia menerbitkan UU No.  20/2003 tentang 

pendidikan nasional, menggantikan UU No. 2/1989 tentang sistem 

pendidikan nasional. Dalam UU ini Pendidikan dipahami sebagai:  

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara”.( Nugroho, 2008: 22). 
 
Tujuan pendidikan nasional di dalam Tap MPR No.  II/ MPR/1988 

lebih ditekankan pada “ peningkatan kualitas manusia Indonesia” Hal ini pun 

didasarkan atas tuntutaan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara 

Indonesia yang pada saat itu sebagai negara berkembang harus terpacu 

dengan negara-negara lain dalam pengembangan ilmu  teknologi yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan dunia yang sedang mengalami era 

industrialisasi, informasi, dan teknologi (Purwanto, 2007:37).Untuk 

meningkatkan kualitas manusia perlu adanya kurikulum, tenaga pengajar 

yang  profesional dan berkualitas. Salah satu sumber daya pendidikan yang 

penting dan memerlukan perhatian dari pengelola pendidikan adalah kualitas 

sumber belajar. Undang-Undang sistem pendidikan nasional No. 20 Th. 2003 

dalam pasal 35 menyebutkan bahwa: “standar nasional pendidikan terdiri atas 

standar isi, proses, kompentensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus 

ditingkatkan secara berencana dan berkala”. Hal tersebut kemudian 

dijelaskan  kembali dalam penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 

demi pasal sebagai berikut: 
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“standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, 
tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, 
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan sumber belajar 
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 
pengguna teknologi informasi dan komunikasi”. 
 
Sesuai dengan pemaparan UU di atas maka setiap lembaga 

pendidikan  harus memiliki standar  sarana dan  prasarana yang dalam hal ini 

adalah perpustakaan. 

Keberadaan perpustakaan pada institusi pendidikan sangat penting 

bagi kemajuan dan perkembangan institusi tersebut, sebab perpustakaan 

merupakan salah satu penyedia informasi yang sering dibutuhkan untuk 

pendidikan dan penelitian. 

Perpustakaan sebagai sumber informasi, termasuk perpustakaan 

sekolah. Selain sebagai sumber informasi, perpustakaan sekolah juga 

berperan dalam menunjang program pendidikan pada umumnya, sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku serta mengembangkan kemampuan siswa 

dalam memanfaatkan sumber informasi itu dalam bentuk tercetak maupun 

terekam. Disamping itu juga dapat membantu tugas-tugas guru dalam 

mengajar dan memperkaya ilmu pengetahuan. 

Pengertian perpustakaan menurut SK MENPAN No.132 tahun 2002 

adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus, dan 

koleksi bahan  pustaka sekurang-kurangnya 1000 judul terdiri dari berbagai 

disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang  bersangkutan.   

Sedangkan fungsi khusus perpustakaan adalah kumpulan  informasi 

dan sumber belajar bagi penggunanya. Menurut Ghafur dalam Rahmadi 
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(2007:4), pusat sumber belajar adalah merupakan suatu tempat pengolahan 

dan pengembangan sumber-sumber belajar manusia. Sumber belajar di sini 

dapat diklarifikasikan sebagai pesan (ilmu yang dipelajari), orang (guru, 

dosen), bahan (buku tulis, transparansi), alat (radio, televisi), teknik (metode 

ceramah, diskusi) lingkungan (perpustakaan, ruang kelas, laboratorium) yang 

digunakan siswa dalam belajar baik yang digunakan secara kombinasi 

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya, serta 

memberikan  layanan perpustakaan dengan cara yang  mudah dan sikap yang 

simpatik sehingga baik pengajar maupun pelajar merasa senang dan selalu 

tertarik menggunakan sarana dan prasarana perpustakaan. Dari apa yang 

dibahas di atas bisa diartikan bahwa sarana dan prasarana perpustakaan 

sekolah dapat dimanfaatkan, diolah secara optimal, dengan kata lain 

perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan di 

lingkungan sekolah untuk membantu proses tercapainya semua upaya 

pendidikan. 

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi tersebut perpustakaan harus 

dapat memanfaatkan sumber daya yang ada seperti, pustakawan, dana, sarana 

dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana 

yang dimaksud adalah sejumlah peralatan, perlengkapan, atau perabot 

perpustakaan yang berguna untuk melancarkan semua kegiatan perpustakaan 

(Darmono, 2001:213). 

Suatu lembaga pendidikan yang baik dan yang mampu memenuhi 

harapan untuk mencapai tujuan pendidikan adalah bagaimana memenuhi 
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sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga dengan demikian anak didik 

dapat belajar dengan baik. Sarana dan prasarana berupa fisik yang diperlukan 

dalam pendidikan meliputi sarana pergedungan (24 kelas) dan 

perlengkapanya seperti, laboratorium, perpustakaan  dan sarana-sarana 

pendukung lainnya (Sugihartono dkk, 2007: 157). Sedangkan menurut 

Niesya (2008: 10) standar sarana dan prasarana untuk SMA/MA sekurang –

kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:  

1. Ruang kelas 

2. Ruang perpustakaan  

3. Ruang laboratorium biologi 

4. Ruang guru 

5. Ruang sirkulasi dll. 

     Sama halnya dengan pendidikan, perpustakaan juga memerlukan 

sarana dan prasarana, sarana dan prasarana tersebut meliputi: gedung, 

ruangan, perabot, perlengkapan seperti: papan display, meja sirkulasi, rak 

penitipan, rak buku, rak majalah, rak surat kabar, meja baca dan kursi, meja 

belajar, katalog kabinet, rak atlas, dan rak kamus (DEPDIKNAS, 1996:14). 

Dalam hal ini, sarana prasarana secara tidak langsung mempunyai 

peranan yang sangat besar, sarana dan prasarana juga merupakan faktor 

penting dalam sebuah perpustakaan dengan adanya sarana dan prasarana 

tersebut diharapkan kegiatan dalam perpustakaan berjalan dengan baik, 

banyak yang menentukan baik buruknya perpustakan akan tetapi sarana dan 

prasarana merupakan elemen yang sangat dibutuhkan. 
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Demikian halnya dengan Madrasah aliyah (MA) Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan 

tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 
Sarana dan prasarana yang ada di Perpustakaan Madrasah Aliyah Ali 

Maksum 

No Kondisi Fisik Satuan 
1 Luas ruangan 

a. Ruang baca, sirkulasi dan refrensi 
b. Gudang buku 

 
72 m2 

8 m2 
2 Sarana dan prasarana perpustakaan 

a. Meja baca 
b. Meja petugas 
c. Kursi petugas 
d. Kursi plastik 
e. Kursi besi 
f. Rak buku 
g. Kipas berdiri 
h. Komputer 
i. Printer 
j. Rak kayu  
k. Scanner peminjaman buku 
l. Almari kaca pintu dua  
m. Meja katalog 
n. Meja Minum 

 
8 buah 
1 buah 
2 buah 
8 buah 
3 buah 

10 buah 
2 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 

Sumber : Daftar Inventaris Perpustakaan MA Ali Maksum Yogyakarta 

Data di atas menunjukkan bahwa sebuah perpustakaan sangat 

membutuhkan sarana dan prasarana untuk melancarkan kegiatannya, 

menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya. Dari sarana dan prasarana 

yang ada akan dapat diketahui baik atau buruknya suatu perpustakaan. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi kualitas dan kuantitas sarana, prasarana yang 

dimiliki perpustakaan akan semakin tinggi pula pengaruh positif yang 

diberikan oleh pengguna terhadap perpustakaan, begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah kualitas dan kuantitas sarana, prasarana yang dimiliki 
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perpustakaan akan semakin tinggi pula pengaruh negatif yang diberikan oleh 

pengguna terhadap perpustakaan. Salah satu cara untuk dapat menentukan 

pengukuran itu adalah dengan jalan mengetahui persepsi dari pengguna 

perpustakaan tersebut (Darmono, 2007:209) 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan– 

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan (Rakhmat, 2008: 51) sedangkan menurut Desmita dalam Nurjanah 

(2006:18) bahwa proses memahami informasi tentang dunia atau lingkungan 

inilah yang disebut persepsi, jadi persepsi pada hakekatnya adalah proses 

kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang 

datang di lingkungan melalui inderanya. 

Apabila dilihat dari sudut pemakai sarana dan prasarana 

perpustakaan, maka harapan adalah keinginan untuk mendapatkan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan sesuai sedangkan persepsi adalah apa yang 

dilihat, dialami atas hasil kerja keluaran pengamatan. Dalam proses persepsi, 

terdapat 3 (tiga) komponen utama yaitu pertama, seleksi, adalah proses 

penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar. Kedua interpretasi, 

merupakan proses mengorganisasi informasi sehingga mempunyai arti bagi 

seseorang. Ketiga, interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam 

bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Sobur, 2003:447). Untuk dapat 

mengetahui persepsi pengguna, dapat digunakan kotak saran bagi pengguna 

dan penyebaran angket ke pengguna (Grifafith, 2004:2). 
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Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi siswa. 

Siswa di sini pengguna potensial di perpustakaan MA Ali Maksum Krapyak  

Yogyakarta adalah siswa MA Ali Maksum mempunyai kualitas yang baik 

dari MA swasta yang ada di Bantul, bahkan Propinsi DIY Yogyakarta 

menempatkan Madrasah Aliyah Ali Maksum diperingkat ranking I ( data ini 

diperoleh dari daftar prestasi siswa MA Ali Maksum Krapyak pada saat 

wawancara dengan pak fadholi salah satu guru yang mewakili kepala sekolah 

MA Ali Maksum Krapyak pada tanggal 12 september 2009 jam 09.00 – 

10.00 WIB di MA tersebut).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

tertarik untuk mengetahui persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana yang 

ada di perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum. Dengan cara ini, peneliti 

berusaha untuk meneliti lebih lanjut mengenai persepsi siswa terhadap sarana 

dan prasarana perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti adalah bagaimanakah 

persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana perpustakaan Madrasah Aliyah 

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta tahun 2010? 

1.2.1 Batasan Masalah 

Dalam skripsi ini tidak membahas perlengkapan seperti 

komputer, mesin tik, tv dll. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa 

terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan Madrasah 

Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada tahun 2010. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu sarana dan 

prasarana perpustakaan di masa yang akan datang. 

2.   Sebagai bahan evaluasi terhadap sarana dan prasarana perpustakaan MA 

Ali Maksum. 

3. Sebagai penunjang untuk pengembangan ilmu perpustakaan pada 

umumnya  dan sarana, prasarana pada khususnya. 

4. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dukungan 

teoritis pada peneliti khususnya bidang ilmu perpustakaan  mengenai 

sarana dan prasarana terhadap perpustakaan madrasah aliyah ali maksum. 

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang memiliki 

hubungan organis dan substansial dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun 

sistematika pembahasanya sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitin dalam 

memilih atau menentukan judul. Disamping itu peneliti juga menentukan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini. 
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Bab II Tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bagian kedua ini 

peneliti mengemukakan deskripsi dari lokasi penelitian. Selain itu, bab ini 

juga berisi teori-teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan 

skripsi ini. Teori tersebut meliputi teori tentang sarana dan prasarana 

perpustakaan sekolah. 

Bab III Metodelogi penelitian. Bab ini berisi beberapa metode yang 

dilakukan dalam pengambilan analisis data dan subjek dari penelitian ini. 

Bab IV Deskripsi lokasi penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Pada bab ini dikemukakan laporan hasil penelitian. Laporan tersebut berupa 

persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana perpustakaan di MA Ali 

Maksum Krapyak. 

Bab V kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Disamping itu juga berisi 

saran bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan di MA Ali 

Maksum Krapyak. 
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BAB V 

PENUTUP 

. 

  6.1  Simpulan 

Berdasarkan  hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

Persepsi Siswa Terhadap Sarana dan Prasarana Perpustakaan Madrasah Aliyah Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta sebagai berikut : 

1. Dari persepsi siswa secara umum, dapat disimpulkan bahwa, sarana dan 

prasarana perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta 

berada dalam kategori baik ( 62, 6 %). Hal ini dapat dilihat dari perolehan 

persentase secara keseluruhan. 

2. Pada indikator gedung, Perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta berada dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kondisi gedung yang kurang luas dan sempit selain itu penempatan gedung 

perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum tidak strategis. Pernyataan di 

atas didukung oleh hasil persentase pada indikator gedung bahwa 87,50% 

subjek penelitian menyatakan kurang baik,nilai tersebut masuk dalam 

kategori tinggi. Sedangkan kategori sedang dan rendah untuk indikator 

gedung sebesar 50,00% dan 25,00%. 

3. Sedangkan pada indikator ruang, perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta berada dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat 

pada keadaan penerangan perpustakaan selain penerangan lampu,kaca yang 

87 

87 
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digunakan pada bangunan perpustakaan tersebut adalah kaca bening atau kaca 

putih, sehingga cahaya bisa langsung masuk. Selain itu sarana dan prasarana 

ruangan perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum tertata rapih sehingga 

pengguna perpustakaan merasa nyaman. Pendapat di atas didukung oleh hasil 

persentase keseluruhan pada indikator ruang yang menyatakan baik sebesar 

87,50% responden menyatakan baik nilai di atas adalah nilai tertinggi dari 

perolehan persentase sedangkan nilai tengah pada indikator ini adalah sebesar 

62,50% dan nilai terendahnya sebesar 25,00% 

4. Analisis persepsi siswa terhadap sarana dan prasarana perpustakaan Madrasah 

Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada indikator perlengkapan dan 

perabotan perpustakaan berada dalam kategori baik. Pernyataan di atas dapat 

dilihat bahwa penataan dan kondisi mebeler pada perpustakaan madrasah 

Aliyah Ali Maksum masih dalam keadaan baik belum keropos dan masih 

kokoh, selain itu keseragaman warna pada perpustakaan ini seragam. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari perolehan nilai tertinggi pada indikator 

perlengkapan dan perabotan perpustakaan sebesar 95,00% responden 

menyatakan baik, sedangkan renponden yang menyatakan kurang baik 

sebesar 26,25%, dan yang menyatakan sedang sebesar 63,43%. 

6.2 Saran 

Mengacu pada hasil simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk 

memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

Perpustakaan peneliti ingin memberikan saran. Adapun saran yang ingin peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Pada indikator gedung, perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta berada dalam kategori kurang baik dan tidak luas, oleh karena itu 

pustakawan diharap perlu meninjau ulang keadaan gedung dan tata letak dari 

sarana dan prasarana yang ada perlu disesuaikan juga dengan luas ruangan 

sehingga pengguna atau para siswa yang belajar diperpustakaan merasa 

nyaman 

2. Selain itu pada indikator perabot pada aspek kuantitas belum memadai oleh 

karenanya perlu diupayakan untuk mengganti perabotan yang tidak layak 

pakai dengan menambahkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai. 

Untuk menambahkan sarana dan prasarana sebaiknya melihat atau 

menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kegiatan 

dalam perpustakaan dapat berjalan dengan baik.  

3. Sedangkan pada indikator ruangan walaupun sudah cukup baik, diharap 

pustakawan mampu mempertahankan kondisi dan kebersihan ruangan 

sehingga terus didapat ruangan yang nyaman bagi siswa atau pengguna 

perpustakaan lainnya. 
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Angket Penelitian 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

  Saat ini saya mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta, sedang 

melakukan  penelitian tentang “Persesi Siswa Terhadap Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”. 

Demi kelancaran penyusunan skripsi ini, saya mengharapkan bantuan 

saudara untuk mengisi angket ( kuesioner ) sebagaimana tercantum di bawah ini 

dengan sebenar-benarnya. Semua jawaban dalam penelitian ini dijamin 

kerahasiaanya. Atas bantuan dan partisipan saudara, saya ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Hormat saya 

 

     Kubeni 

                          

 



 

Petunjuk  Pengisian 

1. Isilah identitas saudara dengan lengkap dan benar pada lembar yang 
telah disediakan! 

2. Pilihlah salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang tersedia 
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan huruf A,B,C dan D 

3. Jawablah sesuai dengan pendapat atau pandangan saudara terhadap 
perpustakaan sekolah Madrasah Aliyah Ali Maksum Krapyak 
Yogyakarta! 

4. Tidak ada nilai benar atau salah dari jawaban saudara. 

 

Keterangan : * Sebagai Referensi  

 

Daftar Pertanyaan 

 

Indikator Gedung 

1. Menurut saudara bagaimanakah  luas perpustakaan sekolah MA Ali Maksum 
Krapyak Yogyakarta? 

a. Sangat luas                               c.  tidak luas 

b. Luas                                              d.  sangat tidak luas 

2. Menurut saudara bagaimanakah letak perpustakaan sekolah MA Ali Maksum 
Krapyak Yogyakarta?  

a. Sangat strategis              c. Tidak Stategis   

b. Stategis       d.  sangat tidak strategis  

  

Indikator Ruang       

3.  Bagaimana penerangan ruang perpustakaan menurut saudara? 

a. Sangat terang                                  c.  tidak terang 

b. Terang                                             d.  sangat tidak terang 

 



 

4. Bila saudara memasuki ruang perpustakaan bagaimana kenyamannya? 

a. Sangat nyaman                                c.  tidak nyaman 

b. Nyaman                                           d.  sangat tidak nyaman 

5. Menurut saudara bagaimana suhu diruang perpustakaan? 

a. Sangat panas                                       c.  tidak panas 

b. Panas                                                  d.  sangat tidak panas 

 

Indikator Perlengkapan dan Perabotan Perpustakaan ( Kuantitas ) 

6. Menurut saudara apakah jumlah sarana dan prasarana yang ada 
diperpustakaan sudah memadai? 

a. Sangat memadai                              c.  tidak memadai 

b. Memadai                                         d.  sangat tidak memadai  

7. Apakah di perpustakaan banyak terdapat sarana dan prasarana yang rusak? 

a. Sangat banyak                                      c.  tidak banyak 

b. Banyak                                                 d.  sangat tidak banyak 

8. Menurut saudara apakah jumlah sarana dan prasarana yang ada di 
perpustakaan sudah memadai? 

a. Sangat memadai                                        c.  tidak memadai 

b. Memadai                                                   d.  sangat tidak memadai  

 

Indikator Perlengkapan dan Perabotan Perpustakaan ( Kualitas ) 

9. Ketika saudara di perpustakaan bagaimana kondisi meja sirkulasi? 

a. Sangat baik                                    c.  tidak baik 

b. Baik                                                    d.  sangat tidak baik 

10. Ketika saudara membaca di perpustakaan bagaimana kondisi meja baca? 

a. Sangat baik                                      c.  tidak baik 

b. Baik                                                  d.  sangat tidak baik 

11. Ketika saudara membaca diperpustakaan bagaimana kondisi kursi? 



 

a. Sangat baik                                   c.  tidak baik 

b. Baik                                                    d.  sangat tidak baik 

12. Menurut saudara bagaimana dengan kondisi rak buku? 

a. Sangat baik                                     c.  tidak baik 

b. Baik                                                     d.  sangat tidak baik 

13. Menurut saudara bagaimana kondisi rak majalah? 

a. Sangat baik                                       c.  tidak baik 

b.  Baik                                                d.  sangat tidak baik 

14. Bagaimana dengan kondisi rak surat kabar? 

a. Sangat baik                                     c.  tidak baik 

b. Baik                                                    d.  sangat tidak baik 

15. Menurut saudara bagaimana dengan kondisi rak atlas? 

a. Sangat baik                                        c.  tidak baik 

b. Baik                                                     d.  sangat tidak baik 

16. Menurut saudara bagaimana dengan kondisi rak kamus? 

a. Sangat baik                                         c.  tidak baik 

b. Baik                                                     d.  sangat tidak baik 

17. Menurut saudara bagaimana dengan kondisi meja katalog? 

a. Sangat baik                                  c.  tidak baik 

b. Baik                                                    d.  sangat tidak baik 

 

Indikator Perlengkapan dan Perabot Perpustakaan ( Penataan ) 

18. Menurut saudara bagaimana penataan meja sirkulasi? 

a. Sangat sesuai                                  c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                               d.  sangat tidak sesuai 

19. Menurut saudara bagaimana penataan meja baca? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 



 

b. Sesuai                                                d.  sangat tidak sesuai 

20. Menurut saudara bagaimana penataan kursi? 

a. Sangat sesuai                                   c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                               d.  sangat tidak sesuai 

21. Menurut saudara bagaimana penataan rak buku? 

a. Sangat sesuai                                   c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                                d.  sangat tidak sesuai 

22. Bagaimana menurut saudara penataan rak majalah? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                               d.  sangat tidak sesuai 

23. Bagaimana dengan penataan rak surat kabar? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                              d.  sangat tidak sesuai 

24. Menurut saudara bagaimana penataan rak atlas? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                                  d.  sangat tidak sesuai 

25. Menurut saudara bagaimana penataan rak kamus? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                                  d.  sangat tidak sesuai 

26. Menurut saudara bagaimana penataan meja katalog? 

a. Sangat sesuai                                    c.  tidak sesuai 

b. Sesuai                                                d.  sangat tidak sesuai 

 

Indikator Perlengkapan dan Perabotan Perlengkapan ( Keseragaman ) 

27. Bagaimana warna dari tiap jenis sarana dan prasarana yang ada di 
perpustakaan? 

a. Sangat seragam                                          c.  tidak seragam 



 

b. Seragam                                                     d.  sangat tidak seragam 

 

Saran saya untuk sarana dan prasarana perpustakaan :  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  
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