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MOTTO 

 

“Ilmu, akan menjadi perhiasanmu ketika dirimu kaya. Dan ilmu, akan menjadi 

kekayaanmu ketika dirimu miskin”. 

“Usaha dan kesabaran akan menjadi kunci pembuka jalan menuju keberhasilan”. 

Intadna minnii tadnu minka mawaddatii.  

Wain tan-a’annii talqanii naaiyan.  

“Bila engkau mendekat dariku, maka rasa sayangku akan mendekat padamu. Bila 

enkau menjauh dariku, maka akan kau temui aku dalam keadaan jauh”.  

Laukaana nuurul’ilmi yudriku bilmunaa.  

Maa kaana yabqaa filbariyyati jaahilun. 

Waman talabal’uluma bigairi kaddin.  

Sayudrikhaa izaa syaabal guraabu. 

“Bila ada suatu ilmu itu diperoleh hanya dengan cara melamun. Maka tidak 

mungkin ada orang yang bodoh di dunia ini”. 

“Barang siapa yang mencari ilmu dengan tidak mau bersusah payah. Maka dia akan 

mendapatkan ilmu tersebut ketika seekor burung gagak telah berubah beruban 

bulunya”. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya ini untukmu ayahanda tercinta dan bunda, sembah sujud putramu 

mengaharap ridhomu semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena do’amu pula 

aku mampu meraih cita-cita dan impian. 

Karya ini untukmu saudaraku; Asih (alm. kakak), A. Qomaruddin (adik). Do’a 

serta bantuanmu sangat berarti bagiku. Dan kak Asih semoga engkau mendapatkan 

tempat yang mulya disisiNya.  

Karya ini untukmu saudara karib kerabat dan keluarga besar Simbah Atmo 

Pawiro dan Simbah Sukino. keluarga sangat memberi arti bagiku, aku bisa 

mendapatkan sesuatu yang tidak akan aku dapatkan di tempat lain. 

Karya ini untuk almamater, kawan-kawan, dan semua yang telah memberi warna 

dalam kehidupan diri ini. Yogyakarta, memberi kesan sebagai pusat pengetahuan, 

tempat dimana semua menjadi mudah diketahui dan dipelajari, rasa kesatuan dan 

kesamaan benar-benar dimunculkan, oleh karenanya untukmu Yogyakarta karya ini 

aku berikan.  
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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang ada di dalam laporan 

ini adalah murni karya penyusun, bukan hasil dari plagiasi suatu karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu  perguruan tinggi 

mana pun. Sejauh pengetahuan penyusun, di dalam laporan ini tidak terdapat 

karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu di dalam laporan dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

 

Yogyakarta, 6 Desember 2012 

Penyusun  

 

(Ahmad Rifa’i) 
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ABSTRAK 

Dalam setiap penyelenggaraan perpustakaan, sarana berikut juga prasarana 

merupakan objek vital yang harus diutamakan ketersediaannya oleh sekolah. 

Tidak terlepas dengan kondisi sekolah yang memiliki pendanaan yang cukup 

maupun sekolah dengan kategori perpustakan yang sederhana.  

Berangkat dari fungsi perpustakaan itu sendiri terhadap kegiatan yang ada 

disekolah termasuk di dalamnya kegiatan belajar-mengajar sebagai rutinitas 

sebuah sekolah, maupun sebagai tempat tersimpannya sumber informasi yang 

bermanfaat dalam membantu berhasilnya belajar-menajar serta sebagai tempat 

tujuan rekreasi siswa, perustakaan harus memiliki pendukung lain. Untuk menuju 

pada hasil perpustakaan yang memiliki fungsi dan daya guna tinggi maka 

dibutuhkan pula pendukung yang memadai pula, dalam hal ini adalah tersedianya 

sarana dan prasarana perpustakaan yang mendukung selain koleksi perpustakaan 

yang mencukupi. 

Demikian yang dilakukan di Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta yang 

telah mampu menyediakan sarana maupun prasarana perpustakaan yang memadai, 

sehingga kegiatan perpustakaan di Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dapat 

berjalan dengan baik. 

Berhubungan dengan sarana dan prasarana, Perpustakaan SMP Negeri 5 

Yogyakarta telah banyak melakukan inovasi, sehingga menghasilkan objek-objek 

baru yang tepat dan sesuai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta. Inovasi tersebut diwujudkan dalam 

bentuk pembentukan sebuah model baru dari rak koleksi yang biasa digunakan 

sebagai tempat penataan koleksi perpustakaan, yaitu rak permanen atau rak tanam. 

Dengan memanfaatkan dinding perpustakaan dan membuat cekungan di dalamnya 

kemudian menambahkan perangkat kayu dan kaca sebagai penopang susunan dan 

juga pintu rak permanen. 

Ditambahkan pula Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dengan 

memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan berupaya 
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menciptakan suatu kondisi perpustakaan yang nyaman, bernilai rekreatif dengan 

mengedapankan kebudayaan local, serta information resourch. 

Sarana dan prasarana Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dapat 

disebutkan dengan jelas diantaranya adalah gedung perpustakaan yang dibangun 

dengan setrategis berada pada centra sekolah dan terintegras dengan tempat 

ibadah, dan ruang guru. Sedangkan sarana itu sendiri berupa: meja pengolahan, 

meja baca, kursi baca, rak koleksi, meja sirkulasi, komputer, pendingin ruangan, 

projector, dan lain sebagainya.  

Kata kunci: Sarana dan Prasarana, Sarana Perpustakaan, Prasarana 

Perpustakaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dasar pembentukan perpustakaan sekolah di Indonesia adalah Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, yang isinya menyatakan 

bahawa setiap sekolah harus menyediakan sumber belajar (perpustakaan). 

Perpustakaan merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang keberadaannya 

untuk membantu pencapaian pengembangan tujuan sekolah yang bersangkutan. 

Penekanan tujuan keberadaan perpustakaan sekolah adalah pada aspek edukatif 

dan rekreatif (kultural). 

Keberadaan perpustakaan sekolah sampai saat ini masih memprihatinkan. 

Bukan saja pada segi fisik perpustakaan (gedung dan ruangan), tetapi juga dari 

segi sistem pengelolaannya, sumber manusia, koleksi, dan alat/ perlengkapan fisik 

yang lain (Qalyubi., dkk, 2003: 18). 

Hal ini telihat dengan masih banyaknya sekolah yang belum 

menyelenggarakan perpustakaan, dalam pengertian perpustakaan yang benar-

benar memberikan manfaat bagi pencapaian pendidikan di sekolah tersebut. 

Gedung perpustakaan sebagai prasarana adanya sebuah perpustakaan di sekolah  

dirancang tidak secara khusus. Gedung perpustakaan yang ada, dirancang 

bersama-sama rancangan gedung sekolah. Hal ini menunjukkan masih kurangnya 
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perhatian sekolah terhadap keberadaan gedung perpustakaan secara khusus 

(Milburga, 2001: 62).  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Yogyakarta, sebagai salah satu 

sekolah unggulan, memilki perpustakaan dengan gedung yang dirancang dan 

dibangun secara khusus. Meski demikian, gedung yang dibangun setinggi 2 latai 

tersebut tidak secara mutlak diperuntukkan sebagai perpustakaan, namun instansi 

sekolah membaginya menjadi beberapa bagian yang kemudian dinamakan dengan  

ruang guru, ruang perpustakaan, dan multy purpose. Lokasi perpustakaan 

ditempatkan di tempat yang strategis, memadai, dan mudah dijangkau. 

Kemajuan teknologi informasi dibidang perpustakaan yang telah lama 

diaplikasikan pada Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta memberikan 

pengaruh terhadap jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang sebelumnya 

telah ada. Beberapa diantaranya membutuhkan sarana sebagai penopang 

berfungsinya sarana perpustakaan lainnya. Sebagai gambaran adalah 

dibutuhkannya meja baru, kursi, kabel. 

Selain itu ditambah dengan seluruh sarana dan prasarana yang saat ini 

dimiliki oleh Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta serta kelebihan dan 

kekurangannya,  menarik penyusun untuk memilih “SARANA DAN 

PRASARANA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA” 

sebagai judul dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.  Penyusun bermaksud 

untuk menggali lebih dalam informasi tentang sarana dan prasaran perpustakaan.  
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1.2 Rumusan Maslah 

Rumusan masalah dibutuhkan untuk menghindari meluasnya pembahasan 

dari setiap pokok bahasan yang dimaksudkan dan terfokus. Pada peyusunan 

laporan ini penyusun akan memfokuskan pada pokok bahasan “SARANA DAN 

PRASARANA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”. 

Dengan demikian dapat dirumuskan  

“Bagaimana sarana dan prasarana Perpustakaan SMP Negeri 5 

Yogyakarta?” 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk lebih memfokuskan penyusun dalam penyusunan laporan ini, serta 

tidak lepas dari pokok bahasan yang telah disusun yaitu SARANA DAN 

PRASARANA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA, 

penyusun memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Peralatan dan perlengkapan perpustakaan 

2. Tata ruang atau layout perpustakaan 

3. Gambar serta ukuran sarana dan prasarana perpustakaan  
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah mendapatkan informasi perihal 

menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Dan lebih rinci, 

maka tujuan penyusunan laporan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan 

1. Mengetahui sarana dan prasarana Perpustakaan SMP Negeri 5 

Yogyakarta. 

2. Memperoleh informasi pengaplikasian dari pada teori dengan kondisi 

riil di lapangan..  

 

1.4.2 Manfaat 

1. Mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dipelajari 

selama proses perkuliahan. 

2. Memperoleh wawasan baru mengenai kondisi nyata dari pekerjaan 

seorang pustakawan. 

3. Memperoleh wawasan baru terkait dengan sarana dan prasarana serta 

perpustakaan sekolah pada manfaat selebihnya. 

4. Melatih mental tiap-tiap pribadi untuk berhadapan langsung dengan 

pemustaka. 

5. Memperluas relasi atau hubungan dengan masyarakat luas dalam hal 

ini adalah sifitas akademik yang ada di lingkungan tersebut, sebagai 

dasar pijakan sebelum melangkah jauh menuju dunia kerja. 
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1.5 Waktu dan Tempat 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 2 bulan. Yaitu mulai 

dari tanggal 17 September sampai dengan 17 November 2012. Dengan jadwal 

masuk 6 hari dalam satu minggu, yaitu: 

Senin –  Kamis : 07.30 – 14.00 WIB. 

Jum’at  : 07.30 – 11.30 WIB. 

Sabtu   : 07.30 – 14.00 WIB. 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Perpustakaan SMP Negeri 

5 Yogyakarta.  Dengan alamat JL. Wardani 1, Kota Baru, Yogyakarta. Telp. 

(0274) 512169. Fax. 0274 551869. E-mail. Smpn5yogyakarta@yahoo.com 

website. http://www.Smpn5yogyakarta.sch.id.  

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

   Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian (inquiry), 

menghimpun data, mengadakan pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, 

mencari hubungan, menafsirkan hal-hal yang bersifat teka-teki. Metode penelitian 

merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelititan yang didasari 

oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, 

pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai 

tradisi penelitian (research traditions). 

Suatu metode penelitian memiliki rangcangan penelitian (research design) 

tertentu. Rangcangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang 

mailto:Smpn5yogyakarta@yahoo.com�
http://www/�
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harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data 

dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. 

Tujuan rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian 

yang tepat, dirancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang teliti 

terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian (Sukmadinata, 2010:52).  

1. Wawancara 

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara Penyelidik dengan subyek atau 

responden. Dalam interview biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan 

secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.  

Ada dua pihak dalam interview, yaitu pihak “information hunter dan 

information suppliyer”, masing-masing pihak memiliki posisi yang berbeda 

(Riyanto, 2010:82). 

Wawancara atau interview (interview) merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif 

dan deskriptif kuantitatif. Wawancara  dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan 

tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara 

kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok 

seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, dan lain-lain 

(Sukmadinata, 2010: 216).  
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2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitain. Observasi dapat dilaksanakan secara 

langsug maupun tidak langsung.  

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung 

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu 

dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan 

yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak langsung adalah mengadakan 

pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah 

alat. Pelaksanaannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun 

di dalam situasi buatan (Riyanto, 2010: 96).  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2010: 220) 

Yatim Riyanto, dalam bukunya Metodologi Penelitian Pendidkan (SIC, 

2010: 97) menuliskan observasi sebagai metode pengumpulan data dapat 

mencapai hasil yang baik apabila observasi tersebut dilaksanakan berdasarkan 

petunjuk-petunjuk yang ada. Petunjuk yang bersifat umum yang mendasari setiap 

pelaksanaan observasi menurut Winarno Surachmad (1969) adalah: 

1. Lebih dahulu kita harus tetapkan bahwa metode observasi merupakan 

metode yang tepat untuk tujuan penelitian. 



8 
 

2. Bila telah jelas bahwa observasi adalah teknik yang tepat, kita harus 

memulai merinci segala unsur data misalnya sifatnya, banyaknya dan 

unsur-unsur lain lagi yang mungkin penting sekali dalam penelitian. 

3. Bila telah jelas jenis-jenis dan jumlah data yang harus dikumpulkan dan 

penggunaannya, maka perlu kemudian perlu dipikirkan bagaimana cara 

kita mencatat dan menyusun data tersebut.  

4. Bila poin 3, ternyata dibutuhkan alat-alat pembantu data, maka alat-alat 

tersebut harus disediakan.  

5. Kini barulah tiba saatnya benar-benar mengadakan observasi untuk 

pengumpulan data.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata Dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada (Riyanto, 2010: 103). 

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganilis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2010: 221-222) 

Guba dan Lincoln (1981) dalam Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Riyanto, 2010: 103-104), mengatakan bahwa dokumen ialah bahan tertulis atau 

pun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian, karena alasan-alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut: 
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1. Dokumen merupakan sumber yang stabil. 

2. Berguna sebagai bukti untuk pengujian. 

3. Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnyan yang alamiah. 

4. Tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

5. Hasil pengujian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas tubuh 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan, penyusun terlebih 

dahulu telah membuat kerangka laporan yaitu dalam bentuk sistematika penulisan. 

Dengan uraian sebagai berikut: 

Bab I. Merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujaun dan manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan praktik kerja 

lapangan, metode pengumpulan data, dan pada bagian akhir dari Bab I merupakan 

sistematika penulisan. 

Bab II. Merupakan landasan teori. Yaitu mencakup dari segala hal 

kemungkinan setiap informasi yang dijadikan sebagai bahan laporan, dan 

merupakan teori-teori yang sebelumnya telah ada. Hal ini berfungsi sebagai dasar 

analisis terhadap masalah-masalah yang dikemukakan dalam laporan. 

Bab III. Adalah gambaran umum mengenai Perpustakaan Sekolah SMP 

Negeri 5 Yogyakarta, yang kemudian dirangkum ke dalam sejarah berdirinya 

perpustakaan, visi dan misi, kondisi fisik perpustakaan, serta program-program 

kerja yang telah direncanakan oleh Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta. 
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Bab IV. Menjadi inti dari pada laporan praktik kerja lapangan. Yaitu 

berisikan bahasan-bahasan mengenai Sarana dan Prasarana Perpustakaan SMP 

Negeri 5 Yogyakarta. 

Pembahasan dengan mengacu kepada rumusan-rumusan masalah yang 

telah disusun pada bagian pendahuluan laporan, (Bab I), yang meliputi sarana 

perpustakaan, prasarana perpustakaan, layout atau tataruang perpustakaan, hasil 

pengukuran sarana dan prasarana perpustakan. 

Bab V. Menjadi bab terakhir dan bagian penutup dari laporan ini. Dengan 

memberikan kesimpulan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

hingga pada akhir penyusunan  laporan. Serta memberikan saran kepada diri 

pribadi kemudian instansi terkait yaitu Perpustakaan SMP Negri 5 Yogyakrta 

yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan praktik 

kerja lapangan dan menghimpun informasi yang terdapat di dalamnya untuk 

dijadikan sebagai laporan tugas akhir. Dengan demikian oleh adanya penyusunan 

laporan ini mampu memberikan semangat kepada Perpustakaan SMP Negeri 5 

Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kualitasnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Sebagai simpulan dari penyusunan tugas akhir laporan Praktik Kerja 

Lapangan dengan judul SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN SMP 

NEGERI 5 YOGYAKARTA adalah sebagai berikut; 

1. Peralatan dan perlengkapan perpustakaan 

Perpusakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta telah memiliki sejumlah peralatan 

dan perlengkapan pepustakaan yang memadai, seperti adanya alat 

pemotong kertas, printer, scanner, mesin laminating, dan lain sebagainya 

yang dapat difungsikan sebagai peralatan Perpustakaan SMP Negeri 5 

Yogyakarta. Kemudian ditambah dengan adanya meja tulis petugas, rak 

koleksi, rak surat kabar, rak display, meja baca, kursi baca, dan lain-lain 

yang menjadi perlengkapan perpustakaan dirasa cukup memadai.   

2. Tata ruang atau layout perpustakaan 

Untuk memperlancar kegiatan di perpustakaan yang dengan menerapkan 

sistem open access sebagai sistem layanannya, Perpustakaan SMP Negeri 

5 Yogyakarta mendesain ruang perpustakaan dengan model penataan tata 

parak. Serta menambahkan sejumlah kelengkapan lain yang dapat 

menambah nilai penataan pada ruang perpustakaan, seperti menambahkan 

gambar serta tulisan dan menempatkan pendingin ruangan untuk 
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menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung perpustakaan. Kesan 

perpustakaan dengan ruang yang lebih luas pun telah dimiliki oleh 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dengan mendesain ruang 

perpustakaan dan memanfaatkan dinding perpustakaa sebagai rak koleksi 

model terbaru. 

3. Gambar serta ukuran sarana dan prasarana perpustakaan 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta memiliki perabot dan 

perlengkapan yang cukup memadai, dengan jumlah, bentuk, serta ukuran 

yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.berikut siswa atau 

pengunjung yang dilayaninya. Meski demikiaan memiliki ukuran yang 

berfariasi. Sejumlah sarana perpustakaan  telah dilakukan penyesuaian 

termasuk inovasi pembuatan rak tanam bagi koleksi perpustakan.  

5.2 Saran 

Saran diberikan setelah penyusun melihat seluruh kegiatan berikut sarana 

dan prasarana Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dengan maksud 

memberikan masukan yang memungkinkan perpustakaan menjadi lebih baik 

kedepannya. 

1. Peralatan dan perlengkapan perpustakaan 

Sebagai peralatan perpsutakaan yang saat ini perlu ditambahkan pula 

peralatan jahit di perpustakaan SMP Negeri 5 yogyakarta . sebagaimana 

alat ini yang akan berfungsi sebagai alat memperbaiki buku atau koleksi 

perpustakaan yang rusak dan kepentingan penjilidan. 
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2. Tata ruang atau layout perpustakaan 

Perpustakaan perlu mencoba melakukan perubahan dalam penataan ruang 

perpustakaan. Perpustakaan dapat mencoba dengan sistem penataan 

lainnya. Saran diberikan untuk menghindari kejenuhan pengunjung 

terhadap tataruang perpustakaan yang demikian tidak ada perubahan. 

Sebagai langkah alternatif perpustakaan dapat melakukan perubahan 

warna dinding perpustakaan yang dominan, baik dengan pemilihan 

warana-warna tertentu maupun memberikan hiasan-hiasan dinding.  

Serta dengan adanya rak tanam yang bersifat permanen di Perpustakaan 

SMP Negeri 5 Yogyakarta menuntut untuk lebih inovatif dalam 

menemukan  alternativ penataan ruang perpustakaan sehingga 

kenyamanan pengguna dapat diutamakan 

3. Gambar serta ukuran sarana dan prasarana perpustakaan 

Sebagai sarana, Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogykarta telah memiliki 

sejumlah sarana baik tersebut peralatan maupun perlengkapan 

perpustakaan, akan tetapi perlengkapan yang ada saat ini memiliki bentuk 

dan ukuran yang berbeda-beda. Sebagai saran, demikian menarik jika 

perpustakaan mampu menciptakan perlengkapan perpustakaan yang 

memiliki kesamaan dalam ukuran, dalam hal ini penyusun melihat rak 

koleksi bahan pustaka. Saran diberikan sebagai pembentukan daya tarik 

siswa dalam hal penataan ruang perpustakaan.  
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LAMPIRAN 

DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA 

 17 September- 17 November 2012  

 

No. 
 

Tanggal 
 

Setiyani 
 

Ayu Puspanita 
 

Ahmad Rifai 
 

1 17-Sept-2012 √ √ √ 
2 18-Sept-2012 √ √ √ 
3 19-Sept-2012 √ √ √ 
4 20-Sept-2012 √ √ √ 
5 21-Sept-2012 √ √ √ 
6 22-Sept-2012 i √ √ 
7 23-Sept-2012 Minggu 
8 24-Sept-2012 √ √ √ 
9 25-Sept-2012 √ √ √ 

10 26-Sept-2012 √ √ √ 
11 27-Sept-2012 √ √ √ 
12 28-Sept-2012 √ √ √ 
13 29-Sept-2012 √ √ √ 
14 30-Sept-2012 Minggu 
15 01-Okt-2012 √ √ √ 
16 02-Okt-2012 √ √ √ 
17 03-Okt-2012 √ √ √ 
18 04-Okt-2012 √ √ √ 
19 05-Okt-2012 √ √ √ 
20 06-Okt-2012 √ √ √ 
21 07-Okt-2012 Minggu 
22 08-Okt-2012 √ √ √ 
23 09-Okt-2012 √ √ √ 
24 10-Okt-2012 √ √ √ 
25 11-Okt-2012 √ √ √ 
26 12-Okt-2012 √ √ √ 
27 13-Okt-2012 √ √ √ 
28 14-Okt-2012 Minggu 



82 
 

29 15-Okt-2012 √ √ √ 
30 16-Okt-2012 √ √ √ 
31 17-Okt-2012 √ √ √ 
32 18-Okt-2012 √ √ √ 
33 19-Okt-2012 √ √ √ 
34 20-Okt-2012 √ √ √ 
35 21-Okt-2012 Minggu 
36 22-Okt-2012 √ √ √ 
37 23-Okt-2012 √ √ √ 
38 24-Okt-2012 √ √ √ 
39 25-Okt-2012 √ √ √ 
40 26-Okt-2012 Libur Idul Adha 1433 H 
41 27-Okt-2012 √ √ √ 
42 28-Okt-2012 Minggu 
43 29-Okt-2012 √ √ √ 
44 30-Okt-2012 √ √ √ 
45 31-Okt-2012 √ √ √ 
46 01-Nov-2012 √ √ √ 
47 02-Nov-2012 √ i √ 
48 03-Nov-2012 √ √ √ 
49 04-Nov-2012 Minggu 
50 05-Nov-2012 √ √ √ 
51 06-Nov-2012 √ √ √ 
52 07-Nov-2012 √ √ √ 
53 08-Nov-2012 √ √ √ 
54 09-Nov-2012 √ √ √ 
55 10-Nov-2012 √ √ √ 
56 11-Nov-2012 Minggu 
57 12-Nov-2012 √ √ √ 
58 13-Nov-2012 √ √ √ 
59 14-Nov-2012 √ √ √ 
60 15-Nov-2012 √ √ √ 
61 16-Nov-2012 Cuti bersama 
62 17-Nov-2012 √ √ √ 
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 KETERANGAN 

 

Ruang referensi 

1. Filling kabinet 

2. Rak koleksi 

3. Meja diskudi 

4. Rak koleksi 

5. Meja diskusi 

6. Almari ADV 

7. Rak tanam referensi 

8. Rak display wayang 

9. Rak koleksi 

10. Televisi 

11. Rak penitipan bararng 

Ruang sirkulasi 

1. Meja sirkulasi 

2. Meja baca  

3. Rak koleksi 

4. Rak koleksi fiksi 

5. Ruang tamu 

6. Rak surat kabar 

7. Almari katalog 

8. Rak display kaca 

9. Meja komputer 

10. Meja komputer katalog 

11. Pintu masuk 

12. Rak display 

13. Meja presensi 

14. Pinti darurat 

Ruang pengolahan 

1. Almari penyimpanan 

2. Meja koordinator 

3. Meja petugas 

4. Meja pengolahan 

5. Pintu masuk petugas 

6. Rak tanam ruang pengolahan 
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GAMBAR DAN RUANG PERPUSTAKAAN 

 

 

Gb. Rak catalog Gb. Display buku 

 

Gb. Raung baca surat kabar    Gb. Ruang sirkulasi 

 

Gb. Rak tanam     Gb, Ruang referensi 
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 Gb. Meja sirkulasi   

   Gb. Rak koleksi 

 
Gb. Meja baca      Gb. Meja pengolahan 

 Gb. Ruang pengolahan dan staf    Gb. Presensi pengunjung 

 

 

Gb. Komputer perpustakaan   Gb. Display wayang 
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Gb. Penanda dan pengumuman 
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