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INTISARI 

 
Penelitian tentang Pengaruh Tata Ruang Perpustakaan Terhadap Minat 

kunjung Siswa di SMK PIRI  1 Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanapengaruh tata ruang perpustakaan terhadap minat kunjung siswa di 
Perpustakaan SMK PIRI 1Yogyakarta, dan untuk mengetahui berapa besar 
pengaruh tata ruang terhadap minatkunjung siswa di Perpustakaan SMK PIRI 1 
Yogyakarta. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode 
pengumpulan data dilakukandengan menggunakan angket sebagai metode utama, 
observasi, dokumentasi danwawancara sebagai metode pelengkap. Variabel yang 
digunakan adalah variabelindependen (tata ruang) dan variabel dependen (minat 
kunjung siswa). Pengambilansampel secara Accidental Sampling, dengan jumlah 
sampel sebanyak 89responden. Analisis data menggunakan rumus regresi linear 
sederhana dan datadiolah dengan menggunakan SPSS version 17 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata ruang perpustakaan 
terhadap minatkunjung siswa di Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta 
berpengaruh secara signifikan. Dibuktikan dengan angka hasil perhitunganstatistik 
sebesar 0,025 yang berada di bawah taraf signifikasi sebesar 0,05 atau 5 %. ini 
berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tata ruang 
terhadap minat berkunjung diterima. 

Koefisien determinasi atau RSquare adalah sebesar 0,057 atau 5,7 %, hal ini 
berarti tata ruang mempunyai pengaruh terhadap minat berkunjung siswa5,7 % 
sedangkan sisanya sebesar 94,3 % adalah dipengaruhi oleh variable lain yang 
tidak diteliti oleh penulis. 
 
Kata Kunci : 
Tata ruang perpustakaan, Minat berkunjung siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gedung merupakan salah satu sumber daya sebuah perpustakaan, di 

dalam gedung tersebut terdapat peralatan serta perabotan yang disusun 

dengan rapi yang bertujuan memudahkan pengguna perpustakaan untuk 

memanfaatkannya. Selain itu ada beberapa indikator menurut teori 

Qalyubi dkk (2007:375), penerapan tata cahaya, penataan perabotan 

perpustakaan, lokasi perpustakaan, kondisi fasilitas perpustakaan, 

perabotan perpustakaan, desain perpustakaan, serta penerapan warna pada 

perpustakaan perlu di perhatikan agar intensitas pengunjung meningkat 

dan merasa nyaman di dalam perpustakaan. Gedung perpustakaan juga 

merupakan tempat kegiatan para pemustaka dan staf perpustakaan, maka 

harus diperhatikan tingkat kenyamanannya agar dapat melaksanakan 

kinerja secara optimal. Di dalam gedung itulah segala fasilitas dan 

program perpustakaan dirancang dan diselenggarakan sehingga juga 

memperhatikan faktor kenyamanan, keamanan, dan fungsional ruang dari 

bangunan tersebut.  

Perpustakaan adalah sumber informasi dan pengetahuan. Sumber-

sumber informasi dan pengetahuan yang berada di perpustakaan ini tidak 

hanya dihimpun, diolah dan disimpan saja tetapi juga disebarkan kepada 



2 

 

masyarakat pengguna perpustakaan. Hal ini dikarenakan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang terdapat dalam koleksi perpustakaan 

adalah sumber kekuatan dari berbagai bidang ilmu. 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada 

sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan 

dengan tujuan utama membantu sekolah mencapai tujuan khusus sekolah 

dan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan khusus perpustakaan 

sekolah ialah membantu sekolah mencapai tujuannya sesuai dengan 

kebijakan sekolah tempat perpustakaan tersebut bernaung. Sulistyo-

Basuki, (1993:50-51) 

Tujuan perpustakaan sekolah adalah membantu meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan serta nilai dan sikap hidup siswa dan guru 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

Sedangkan peranan perpustakaan sekolah adalah sebagai salah satu sarana 

pendidikan yang bersifat teknis edukatif yang bersama-sama dengan 

unsur pendidikan lainnya ikut menentukan berlangsungnya proses 

pendidikan. Ali (1998:4) 

Ruang perpustakaan merupakan salah satu faktor yang turut 

memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan perpustakaan. Tanpa 

adanya ruangan tidak dapat menjalankan perpustakaan dengan baik 

dipandang dari segi administrasi dan organisasi, maka selalu menjadi 

faktor yang menentukan. Demikian juga dengan perpustakaan sebagai 
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suatu organisasi, sekecil apapun kondisi perpustakaan tetap diperlukan 

suatu ruangan yang memadai. Yusuf (1996:95). 

Dalam meningkatkan kepuasan siswa-siswi perpustakaan sekolah 

masih difokuskan pada fasilitas dan sarana-prasarana. Karena siswa-siswi 

yang puas merupakan aset berharga bagi setiap perpustakaan. Mereka 

akan menjadi pemustaka yang terus datang ke perpustakaan walaupun 

tidak meminjam buku tetapi sekedar membaca di tempat. Mereka itulah 

yang diharapkan sehingga koleksi,jasa dan fasilitas perpustakaan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Pelayanan perpustakaan akan berjalan 

secara optimal apabila didukung dengan fasilitas yang tepat,sehingga 

perpustakaan tampak nyaman dan menjadi suatu tempat yang digemari 

oleh siswa-siswi untuk dikunjungi. Kenyamanan ini salah satunya dapat 

diwujudkan dengan penataan ruangan perpustakaan yang baik dan teratur, 

mengingat peranan perpustakaan sangat central dalam membina dan 

menumbuhkan kesadaran membaca. 

 STM PIRI 1 Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Januari 1967, 

berdasarkan surat keputusan yayasan PIRI No. 07/PP/A II /1967. SMK 

PIRI 1 Yogyarta sejak berdiri sampai dengan tahun 1996 dikenal dengan 

nama SMT PIRI 1 Yogyakarta. Pada tahun pelajaran 1997/1988 setelah 

ada peraturan cara pemberian nama sekolah kejuruan, maka STM PIRI 1 

Yogakarta berubah menjadi SMK PIRI 1 Yogyakarta kelompok tenkologi 

dan industri.  SMK PIRI 1 berlokasi di daerah Jalan Kemuning 14 Kota 
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Yogyakarta. Pada tahun Pelajaran 2011/2012 ini, SMK PIRI 1 

Yogyakarta memiliki 4 program untuk kelas XI dan XII sesuai dengan 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) lama, serta 5 program 

studi ke ahlian untuk kelas X karena mngacu pada KTSP spektrum 

terbaru. Program studi nya antara lain Teknik Ketenagaan listrik, Teknik 

Elektronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotof, Teknik Komputer dan 

Informatika. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulispada tanggal 15 Juni 

2011, dalam menjaga eksistensi perpustakaan SMK PIRI memiliki sistem 

pengelelolaan dan penataan tata ruang yang diatur oleh pustakawan guna 

menarik minat baca siswa agar tekun dan giat membaca di 

perpustakaan.Dalam melaksanakan kegiatannya, perpustakaan 

membutuhkan berbagai sumber data diantaranya gedung, koleksi, 

pustakawan, dana serta pengguna. Pada tahun 2011 gedung perpustakaan 

SMK PIRI 1bertempat di lantai 3 dengan panjang ruangan 15m, dengan 

lebar ruangan 7m, dan dengan luas ruangan 105m2, dengan tatanan ruang 

rak buku yang berada menghadap ke arah pintu masuk, ruang baca yang 

bersebelahan dengan rak buku dengan kapasitas 16 orang, ruangan 

pengolahan yang berada di samping pintu masuk dengan kapasitas 3 

orang, dan ruangan perpustakaan tersebut dilengkapi dengan penerangan 

alami dan lampu, sistem sirkulasi udara dengan menggunakan fentilasi 

dan 2 kipas angin. 
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Pengaruh tata ruang sebuah perpustakaan sangat penting bagi minat 

berkunjung pemustaka, karena pemustaka merupakan indikator yang 

dijadikan untuk menilai bagaimana tata ruang perpustakaan tersebut agar 

pemustaka merasa nyaman dan sering kembali keperpustakaan untuk 

membaca. Berdasarkan hasil observasi danwawancaraterhadap beberapa 

siswa di SMK PIRI 1 Yogyakarta diantaranya dengan nama Anggoro 

Prasetya kelas 2 jurusan TP ( Teknik Permesinan ), Dony setyadi kelas 2 

jurusan TP ( Teknik Permesinan), dan Riza Aira kelas 3 jurusan TAV 

(Audio Video Broadcasting) mereka mengatakan tata ruang di 

perpustakaan tersebut kurang nyaman,jarak antara rak buku satu dengan 

yang lain terlalu dekat, koleksi yang tersedia di perpustakaan SMK PIRI 1 

Yogyakarta belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa.Standar 

jarak rak satu dengan yang lain dalam sebuah perpustakaan adalah 

berjarak antara 100-110 cm. Sedangkan saat ini perpustakaan SMK PIRI 

1 Yogyakarta berpindah ruangan di lantai 2 dengan lebar 25 m, dengan 

lebar ruangan 15 m, dan dengan luas ruangan 140m2.Berikut beberapa 

gambar kondisi perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta. 

 

 

 

(Gambar 1 : Rak buku dan penataan di Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta) 
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Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berada di lantai dua 

saat ini telah mengalami perubahan yang cukup bagus, di lihat dari jarak 

antara rak buku yang satu dengan rak buku lainnya. Hal ini di harapkan 

agar pengunjung nyaman dan tidak berdesak-desakan saat mencari buku. 

 

 

 

 

(Gambar 2 : Ruang pustakawan Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta) 

Ruang pengolahan perpustakaan SMK PIRI 1Yogyakarta walaupun 

kondisinya seperti gambar di atas, namun para staf dan karyawan dapat 

mengerjakan pekerja dan tugas masing-masing secara optimal. 

 

 

 

 

 

(Gambar 3 : Ruang baca Siswa perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta) 

Gambar di atas adalah ruang baca pengunjung yang mampu 

memuat 8 pengunjung yang ingin membaca di ruangan perpustakaan.  
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Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta merupakan salah satu bagian 

yang ikut terlibat dari proses belajar mengajar dan menjadi salah satu 

prasarana bagi siswa dan guru untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

mencari informasi.Akan tetapi perpustakaan di SMK PIRI 1 Yogyakarta 

jarang sekali ada siswa-siswinya untuk datang dan membaca di 

perpustakaan tersebut. Mereka hanya datang untuk meminjam buku saja 

dan sekedar melihat-lihat buku di dalam perpustakaan tersebut. Sehingga 

perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang luas tersebut terkesan sepi 

pengunjung. Standar perpustakaan sekolah untuk SMA sederajat 

menyediakan ruangan untuk sebuah perpustakaan kurang lebih 168 m2, 

saat ini SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki luas ruangan 140 m2sedangkan 

standar luas ruang perpustakaan yang harus dipenuhi adalah 506,4m2. 

Tata ruang di dalam perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta sendiri sudah 

sesuai dengan standar perpustakaan sekolah pada umumnya akan tetapi 

siswa-siswi tidak banyak yang membaca di dalam perpustakaan. Untuk 

itu penulis tertarik meneliti lebih dalam berkaitan dengan tata ruang di  

perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta.Dalam penelitian ini penulis 

mengangkat judul Pengaruh Tata Ruang Perpustakaan Terhadap Minat 

Berkunjung Siswadi SMK PIRI 1 Yogyakarta.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
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  Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, rumusan 

masalah yang dikaji oleh penulis adalah :Bagaimana pengaruh tata ruang 

perpustakaan terhadap minat berkunjung siswa di SMK PIRI 1 

Yogyakarta? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap tata ruang di 

perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan terhadap pengelola perpustakaan untuk 

mewujudkan kenyamanan siswa di SMK PIRI 1 Yogyakarta. 

2. Dapat menambah refrensi mengenai tata ruang perpustakaan 

sekolah. 

3. Penelitian ini dipergunakan untuk menambah wawasan penulis 

dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidan 

ilmu perpustakaan dan informasi 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Penelitian yang merumuskan hipotesis yaitu yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang nantinya akan dibuktikan setelah data-data 

terkumpul semua. Menurut Sugiyono (2008:96) hipotesis merupakan 
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jawaban sementara setelah rumusan masalah telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan atau pernyataan. 

Hipotesis penelitian yang dikemukakan berdasarkan rumusan 

permasalahan di atas adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh secara positif tata ruang terhadap minat        

berkunjung.  

Ha : Ada pengaruh secara positif tata ruang terhadap minat 

berkunjung. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah 

rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga dapat memperjelas 

kerangka skripsi yang akan diajukan. 

  BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, hipotesis, dan 

Sistemaika pembahasan. 

  BAB II, Akan dipaparkan penjelasan mengenai Tinjauan pustaka 

berupa hasil-hasil penelitian baik dari skripsi maupun buku, dan Landasan 

teori yaitu konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui pengaruh tata ruang terhadap minat berkunjung. Yaitu 

meliputi pengertian-pengertian, minat berkunjung. 

  BAB III, Menjelaskan tentang Metode penelitian yang akan 

digunakan untuk memperoleh data. Dalam bab ini akan diuraikan jenis 
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penelitian, variable penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan 

data, dan analisis data. 

  BAB IV, terbagi dua bagian yaitu. Pertama, berisi tentang 

deskripsi atau gambaran umum Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta 

dari sejarah berdirinya, deskripsi gedung, visi dan misi, tugas pokok dan 

fungsi, tujuan, struktur organisasi. Yang kedua, hasil penelitian dan 

analisis mengenai pengaruh tata ruang terhadap minat berkunjung siswa 

di SMK PIRI 1 Yogyakarta. 

  BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data tentang “Pengaruh 

Tata Ruang Perpustakaan Terhadap Minat Berkunjung Siswa di SMK PIRI 1 

Yogyakarta”,maka penulis dapat menarik atau menyajikan beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh tata ruang perpustakaan terhadap minat kunjung siswa di 

Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta sudah baik. Hasil tersebut 

terlihat berdasarkan nilai hasil analisis keseluruhan data yang dapat 

diketahui nilai Frekuensi paling tinggi yaitu sebesar 75,28%. Dilihat 

dari skala interval maka dengan hasil tersebut diketahui fasilitas di 

Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta termasuk kategori baik. Dari 

perhitungan variabel tata ruang di ketahui bahwa nilai rata-rata 

terendah adalah 46,07% dalam indikator kondisi lingkungan dalam 

pertanyaan lingkungan perpustakaan bebas dari kebisingan, hal ini 

tergolong kategori rendah. Adapun variabel minat berkunjung 

memiliki nilai rata-rata terendah adalah 64,04% dengan indikator 

lingkungan yang mendukung. Hal ini di karenakan siswa kurang tidak 

setuju dengan suasana perpustakaan yang jauh dari kebisingan. Dari uji 

coefficients membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif antara tata 

ruang dan minat berkunjung sebesar 0,235 sedangkan signifikasi 
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sebesar 0,025 yang berada di bawah taraf signifikasi sebasar 0,05 atau 

5%. Ini berarti hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh positif 

antara tata ruang dan minat berkunjung diterima. 

2. Koefisien determinasi atau RSquare adalah sebesar 0,057 atau 5,7 %, hal 

ini berarti tata ruang mempunyai pengaruh terhadap minat berkunjung 

sebesar 5,7 % sedangkan sisanya yakni 94,3 % adalah dipengaruhi 

oleh variable lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

5.2. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan di atas serta masukan-

masukan dari responden penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Perpustakaan seharusnya menambahkan perabot seperti meja lesehan 

untuk menunjang siswa agar merasa nyaman saat membaca  di ruang 

lesehan perpustakaan. 

2. Perpustakaan seharusnya memperbanyak poster dan slogan di dinding 

sehingga memberi kesan yang menarik. 
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