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Abstract 

 Technological developments at this time make the library increasingly displaced as a 

result of existing services in library also must follow the existing development, although it is a 

barrier for some information service providers due to funding constraints, but there are still some 

libraries whose management follows the development of technology and services provided Also 

various kinds. The purpose of this study is to determine how the use of library services in SMPN 1 

Lamongan which addressed to students who ever use the service using the utilization model created 

by Tefco and Paul which includes Reason, Interaction , And Result. The data used in describing the 

utilization of library services are primary data and secondary data. Where the primary data 

obtained from the distribution of questionnaires and secondary data obtained from interviews and 

literature review. Based on the results of research that has been done, it can be concluded that the 

utilization of school library services in SMPN 1 Lamongan using R-I-R model can be said high. 

This can be seen from the average result of the overall level of library service utilization which 

includes Reason, Interaction, and Result which shows number 3.99 where this figure is high 

category. 

 

Abstrak 

Perkembangan teknologi pada saat ini membuat perpustakaan semakin tergeser akibatnya 

layanan yang ada diperpustakaan juga harus mengikuti perkembangan yang ada, meskipun begitu 

hal tersebut  menjadi hambatan bagi beberapa penyedia layanan informasi dikarenakan hambatan 

dana, namun masih ada beberapa perpustakan yang pengelolaannya mengikuti perkembangan 

teknologi dan layanan yang disediakn juga bermacam macam.Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagiamana pemanfaatan layanan perpustakaan di SMPN 1 Lamongan pada 

siswa yang pernah memanfatkan layanan dengan menggunakan model pemanfaatan yang 

dikemukakan oleh Tefco dan Paul yang meliputi Reason, Interaction, dan Result. Data yang 

digunakan dalam menggambarkan pemanfaatan layanan perpustakaan adalah data primer dan 

data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner dan data sekunder 

didapat dari wawancara dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Lamongan 

dengan menggunakan model R-I-R dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata 

keseluruhan level pemanfaatan layanan perpustakaan yang meliputi Reason, Interaction, dan 

Result yang menunjukkan angka 3.99 dimana angka ini merupakan kategori tinggi. 
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Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini layanan yang disediakan perpustakaan sekolah kian beragam. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi, dengan adanya perkembangan teknologi 

tersebut maka perpustakaan juga menyediakan macam-macam jenis layanan salah satunya layanan 

yang berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi. Namun demikian, realisasi dari hal tersebut kebanyakan terhambat oleh 

masalah dana.  Sehingga penyediaan layanan yang bermacam-macam serta didukung oleh 

perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang memadai tidak sesuai dengan standar 

perpustakaan. Akibatanya hanya sedikit perpustakaan yang benar-benar mempunyai layanan yang 

baik dan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Padahal pada peraturan UU No.2 tahun 1989 

dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau masyarakat harus menyediakan sumber belajar. Namun, dari banyaknya 

perpustakaan yang disediakan oleh sekolah ada beberapa perpustakaan yang sudah berusaha 

memperbaiki layanan yang disediakan dan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Fenomena 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui perihal pemanfaatan layanan perpustakaan 

sekolah oleh siswa. 

perpustakaan merupakan tempat yang dapat dimanfaatakan sebagai pengembangan ilmu 

yang dimiliki oleh seseorang, berbicara mengenai perpustakaan maka erat kaitannya dengan 

pendidikan dan merupakan sumber ilmu bagi penggunanya. Salah satu instansi yang memang 

seharusnya mempunyai perpustkaan adalah sekolah, namun pada saat ini masih banyak sekolah 

yang masih belum mempunyai perpustakaan yang layak atau bahkan masih belum mempunyai 

perpustakaan. Dapat dilihat dari data yang didapat dari perpusnas.go.id bahwa sekolah/madrasah 

baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia  yang mempunyai perpustakaan ada sebanyak 

118. 599 dari 258 ribu lebih sekolah yang ada, yang berarti masih banya sekali perpustakaan 

sekolah yang masih belum mempunyai perpustakaan, padahal perpustakaan merupakan salah satu 

komponen yang dapat dijadikan oleh siswa sebagai tempat untuk melakukan belajar. Wafford 

dalam Darmono (2001) menyatakan bahwa perpustakaan sebagai salah satu organisasi sumber 

belajar yang menyimpan, mengelola  bahan pustaka yang diberikan kepada masyarakat. Dari 

pernyataan yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan harus menyediakan 

sumber belajar bagi penggunanya, dan oleh sebab itu maka perpustakaan yang bergerak di lingkup 

sekolah harus memberikan fasilitas kepada pengguna yaitu siswa dalam memenuhi kebutuhan 

belajar mereka dengan cara memberikan layanan berupa ketersediaan buku atau informasi.  

Perpustakaan akan tampak bermanfaat apabila dapat memberikan informasi sebanyak 

mungkin kepada  penggunanya. Oleh sebab itu maka perpustakaan harus menyediakan layanan 

yang beraneka ragam. menurut Ibrahim Bafadal (1996) Secara terperinci manfaat perpustakaan 

sekolah baik yang di selenggarakan di sekolah dasar, maupun di sekolah menengah adalah: 1) 

Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. 2) 

Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid 3) sekolah dapat 

menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri 5) 

Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca 6) Perpustakaan 

sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa 7) Perpsuatakaan sekolah dapat 

melatih murid-murid kea rah tanggung jawab 8) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-

murid dalam menyelesaikan tugas sekolah 9) Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru 

menemukan sumber-sumber pengajaran 10) Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, 

guru-guru dan anggota staf sekolah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari 

pernyataan yang dikemukakan tersebut keberhasilan perpustakaan akan terlihat ketika perpputskaan 

sudah menyediakan layanan yang dapat memberikan nilai yang lebih bagi penggunanya. 



Keberadaan perpustakaan dilingkup pendidikan merupakan salah satu point penting dalam 

keberlangsungan kegiatan belajar siswa. Dimana perpustakaan sekolah dijadikan tempat yang  

digunakan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dengan menyediakan layanan yang sesuai 

kebutuhan belajar siswa yaitu dengan memberikan fasilitas atau layanan berupa buku bacaan, ruang 

baca, dan layanan akses informasi dengan bentuk lain berupa data, video atau rekaman suara, 

melihat bahwa pembelajaran siswa tidak hanya didasarkan pada apa yang didapatkan dari 

penjelasan-penjelasan guru didalam kelas tetapi juga dari fasilitas penunjang lainnya yang salah 

satu di antaranya layanan perpustakaan. Agar perpustakaan sekolah tidak hanya terlihat sebagai  

gedung yang berisi buku-buku usang, maka layanan dan pelayanan perpustakaan yang diberikan 

oleh siswa lebih menarik lagi dengan memberikan layanan informasi yang bermacam-macam 

terkait pembelajaran atau yang berhubungan dengan hobi siswa. Layanan tersebut bisa berbentuk 

buku atau kegiatan penunjang lainnya yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan belajar siswa.  

Pada dasarnya semua perpustakaan memiliki fungsi serta tujuan yang sama yaitu untuk fungsi 

edukutif, informatif, rekreatif dan penelitian, tetapi dalam pelaksanaanya fungsi perpustakaan akan 

berbeda lagi. Pawit (1995) mengatakan perpustakaan yang berdiri dilingkungan sekolah akan lebih 

menonjolkan fungsi pembelajaran atau edukatif. Fungsi edukatif lebih menonjol dikarenakan 

perpustakaan yang ada di sekolah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk membantu 

siswa dalam proses pembelajaran. Perpustakaan sekolah merupakan sebuah instansi yang berdiri 

dibawah naungan sekolah yang mana segala sesuatu yang ada diperpustakaan harus mempunyai 

layanan yang dapat di manfaatkan bagi seluruh siswa yang berada di sekitar perpustakaan. seperti 

halnya perpustakaan sekolah yang ada di SMPN 1 Lamongan, dimana perpustakaan ini 

menyediakan macam-macam layanan yang berhubungan dengan kegiatan belajar namun diatara 

semua jenis layanan yang ada pada penelitian ini akan lebih focus ke dua layanan saja yaitu layanan 

ruang baca dan layanan koleksi dikarenakan dua layanan ini yang sering digunakan dan 

dimanfaatkan oleh siswa dalam proses belajar mengajar mereka. 

Penelitian menganai pemanfaatan layanan pernah dilakukan oleh Utami, Ayu Bakti (2013) 

dengan judul ‘’pemanfaatan layanan perpustakaan bagi kalangan remaja’’, Penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi seseorang menggunaan perpustakaan karena untuk memenuhi kebutuhan internal 

dan eksternal, kebutuhan internal berupa memenuhi kebutuhan informasi atau menggunakan 

layanan perputakaan untuk meneyelesaikan tugas, menambah pengetahuan, dan untuk mengalihkan 

segala permasalahan personal yang dihadapi untuk menyalurkan hobi atau meeting, dan untuk 

kebutuhan eksternal berupa pemanfaatan keberagaman layanan .yang di tawarkan gratis oleh 

perpustakaan seperti internet, foto kopi, jurnal online serta menggunakan perpustakaan untuk 

membaca buku. Dapat dilihat bahwa motivasi sesoraneg menggunakan layanan juga dapat muncul 

dari luar dan juga dapat muncul dari diri orang itu sendiri. 

Berbeda dengan penelitian diatas, penulis melakukan penelitian menganai pemanfaatan 

layanan yang lebih didasarkan pada nilai guna dari layanan yang dilakukan di SMP Negeri 1 

Lamongan. Perpustakaan ini dipilih karena mempunyai kelebihan yaitu dimana perpustakaan ini 

adalah perpustakaan SLTP terbaik sejawa timur, predikat tersebut diberikan oleh badan 

perpustakaan dan arsip jawa timur. Selain itu penelitian ini tidak hanya melihat motivasi atau alasan 

siswa menggunakan layanan saja tapi pada penelitian ini akan menjelaskan lebih luas dimana pada 

penelitian ini akan melihat alasan pengguna menggunakan layanan , penilaian pengguna terhadap 

kualitas layanan dan hasil apa yang diperoleh setelah menggunakan layanan. Tujuan dari 

penelitaian ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran mengenai pemanfaatan layanan koleksi 

perpustakaan SMP Negeri 1 Lamongan 2) untuk mengetahuai pemanfaatan layanan ruang baca di 

SMP Negeri 1 Lamongan. 

Tinjauan Pustaka 



Pemanfaatan layanan perpustakaan  

Perpustakaan akan tampak bermanfaat apabila dapat meberikan nilai lebih bagi 

penggunanya seperti halnya pernyataan yang dikemukakan oleh Soejonotrimo (1997) dimana ia 

berpendapat bahwa perpustakaan akan tampak bermanfaat ketika layanan yang ada dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk menyelesaikan tugas pmebelajaran dan tempat untuk mencari pentunjuk 

tentang kesukaran dalam belajar. Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

bermanfaat apabila dapat memberikan pengguna nilai yang lebih, nilai itu dapat berupa pemenuhan 

kebutuhan belajar dari pengguna atau kebutuhan lainya. Untuk mengetahui pemanfaatan layanan 

yang berhubungan dengan nilai guna dari layanan maka akan digunakan teori yang dikemukakan 

oleh Tefco Saracevic dan Paul B Kantor yaitu model R-I-R yang merupakan model ysng 

menggambarkan penggunaan layanan yanag akan dijelaskan sebagai berikut. 

Reason (Alasan Pengguna Menggunakan Layanan) 

Motivasi atau dorongan yang muncul dari diri seseorang yang mendasari seseorang untuk 

menggunakan atau memanfaatkan suatu layanan jasa informasi. Menurut Hellriegel dan Slocum 

(1979) motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan prilaku seseorang yang 

berorientasi pada tujuan. Dorongan atau motivasi tersebut  penting di perhatikan dikarenakan 

motivasi dapat mengetahui mengapa seseorang menggunakan suatu layanan, apa yang mendasari 

sesorang menggunakan, apa yang diperoleh dari layanan tersebut. Dalam teori ini akan dijelaskan 

mengenai motivasi seseorang menggunakan suatu layanan dengan dibagi dalam tiga alasan 

penggunaan. Tefko Saracevic dan Paul B Kantor (1997) membagi alasan yang kemungkinan 

menjadi dasar bagi pengguna ketika menggunakan layanan menjadi tiga, yakni: 

a. Task  

Aktvitas, pekerjaan, atau masalah dimana pengguna bergerak menggunakan layanan menjadi 

peyebab untuk menggunakan layanan perpustakaan untuk pengerjaan tugas atau pekerjaan 

tertentu, misalnya penelitian, tugas dari sekolah, dan mencari bahan untuk belajar. 

b. Personal  

Alasan pribadi individu untuk menggunakan layanan perpustakan baik dari segi kognitif, 

misalnya untuk belajar dan memperbarui informasi, dari segi afektif, misalnya untuk bersantai 

mengisi waktu luang dan rekreasi, ataupun dari segi reason (pilihan pengganti). Menurut Beck 

(1990) motivasi interinsik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri seperti 

minat atau keingin tahuan (Curiosity) sehingga tidak lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk 

insentif atau hukuman 

c. Obyek  

Alasan atau tujuan yang terkait dengan mendapatkan objek informasi, baik yang bersifat 

tangible maupun intangible, serta melakukan aktivitas tertentu. 

Interaction (Penilaian Terhadap Kualitas Layanan) 

Pada saat seseorang menggunakan suatu layanan jasa informasi maka secara otomatis mereka 

telah berhadapan langsung dengan layanan tersebut bahkan ia telah berinteraksi secara langsung 

dengan layanan terebut. Dari hasil interaksi tersebut maka pengguna dapat memberikan penilaian 

pada layanan, penilaian  yang dilakukan dari segi kualitas layanan, masalah yang dihadapi pada saat 

menggunakan layanan serta kenyamanan yang didapat dari berbagai layanan yang digunakan. Ada 

beberapa penilaian yang dapat dilakukan oleh pengguna di antaranya adalah :  

a. Resources : Ketersediaan dan kemudahan akses dari koleksi yang dilayankan 

b. Use : Pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan atau koleksi 

c. Operations : Lingkungan sekitar tempat terjadinya pelayanan, termasuk tentang kebijakan, 

fasilitas, staff, dan peralatan penunjang. 

 

Result (Pencapaian Hasil) 



Hasil yang di dapatkan dari penggunaan layanan dapat dilihat dari keberhasilan atas tanggapan yang 

diperoleh dari penggunaan layanan yang berkaitan dengan alasan menggunakan layanan yang 

disediakan perpustakaan. Menurut Tefko Saracevic dan Paul B Kantor Penilaian terhadap hasil 

yang didapatkan oleh pengguna dapat dibedakan menjadi enam yaitu : 

a. Cognitive : Hasil yang didapat oleh pengguna meliputi apa yang di pelajari dari pengunaan 

layanan perpustakaan. 

b. Affective : Hasil yang didapat oleh pengguna yang meliputi tingkat kepuasan, kegagalan dalam 

menggunakan layanan. Wexley dan Yulk (1988) mengatakan bahwa kepuasan pada hakikatnya 

berkaitan dengan factor kebutuhan seseorang. 

c. Accomplishment : Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas meliputi tingkat kontribusi dari 

apa yang diperoleh dari layanan. 

d. Expectation : Keberhasilan dalam pemenuhan kehendak meliputi apa yang didapat dari 

layanan memenuhi kebutuhan pengguna. 

e. Time : Hasil dari segi waktu meliputi kecepatan dan ketepatan apa yang di inginkan pengguna 

dari layanan. 

f. Money : Hasil dari segi uang meliputi apakah dengan menggunakan layanan pengguna dapat 

menghabiskan banyak uang atau pengguna mengalami kerugian pada saat menggunakan 

layanan tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan layanan perpustakaan sekolah yang ada di 

SMPN 1 Lamongan serta mengetahui alasan yang mendorong pengguna dalam menggunakan 

layanan, penilaian terhadap kualiatas layanan dan hasil yang dicapai setelah menggunakan layanan. 

Metode yang digunakan peneliti yaitu dengan penyebaran kuisoner dengan skala likert Sedangkan 

untuk penentuan sampel dan populasi, penelitian ini menggunakan random sampling dengan 

menggunakan simple random sampling dengan cara : 1) Mendaftar semua anggota populasi siswa 

yang ada di SMPN 1 Lamongan yang pernah mengunjungi perpustakaan. Dengan jumlah seluruh 

siswa 1061 siswa 2) Setelah mendapatkan data siswa, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu 

memberikan nomor urut pada nama-nama yang sudah ada yaitu dimulai dari kelas 7 A hingga kelas 

9 I yang dimulai dari angka 1 sampai angka 1061 3) Setelah memberikan nomor pada setiap nama 

sesuai urutan absen,  nomor yang sudah dibuat tersebut di ambil secara acak, pengambilan secara 

acak dilakukan dengan menggunakan kocokan 4) Nomor yang pertama keluar akan dijadikan 

responden dengan nomor urut 1 dan pengambilan selanjutnya akan menjadi resonden 2, 

pengocokan nomor dilakukan terus menerus sampai nomor yang di ambil berjumlah 92. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan dari temuan data yang diperoleh pada saat penelitian, maka peneliti akan 

membahas lebih lanjut mengenai pemanfaatan layanan perpustakaan di SMPN 1 Lamongan dengan 

menggunakan teori yang dikemukakakn oleh Tefco dan Kantor (1987) penilaian pertama melihat 

alasan pengguna menggunakan layanan yang disediakan oleh perpsutakaan, penilaian kedua melihat 

penilaian pengguna mengenai kualitas dari layanan dan penilaian ketiga yaitu mengnai hasil yang 

dicapai dari penggunaan layanan yang disediakan perpustakaan. 

Reason (Alasan siswa Menggunakan Layanan) 

Jenis layanan yang paling sering digunakan oleh siswa adalah layanan koleksi dan layanan 

ruang baca. Dalam mengakses layanan perpsustaan tentunya pengguna mempunyai tujuan atau 

dorongan dalam menggunakan layanan, Hellriegel dan Solchum (1979) mengatakan bahwa tujuan 

dari seseorang yang ditunjukkan dengan apa yang yang dilakukan sehingga sesorang menggunakan 

layanan tersebut. Perpustakaan disini dapat dikatakan sebagai salah satu instansi yang memberikan 



nilai lebih pada penggunanya  yaitu berupa informasi. Pada saat siswa menggunakan layanan 

perpustakan pastinya siswa mempunyai tujuan atau alasan yang mendasari ia menggunakan layanan 

tujuan tersebut dapat berupa kebutuhan yang muncul karena tuntuan belajar atau kebutuhan yang 

lainnya. Pada tahap awal pemanfaatan layanan hal pertama yang dilakukan yaitu melihat Reason 

atau alasan yang mendasari siswa menggunakan layanan koleksi diperpsutakaan yang dapat dilihat 

dari tiga alasan yaitu alasan Task yaitu alasan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki oleh 

siswa, Personal yaitu alasan individu menggunakan layanan yang berhubunmgan dengan aspek 

pembelajaran, perasaan emosional dan alasan terkait keputusan pribadi tanpa didasari dorongan dari 

orang lain, Object yaitu alasan melakukan kegiatan yang terlibat dengan perpsutakaan yang 

berhubungan dengan alasan untuik meminjam buku, mendapatkan informasi dan melakukan 

kegiatan non perpustakaan. Dari semua hasil yang di dapat peneliti dilapangan bahwa maka alasan 

utama yang mendasari siswa menggunakan layanan perpustakaan adalah untuk mengakses layanan 

koleksi dan ruang baca dengan alasan karena ingin mengerjakan tugas yang dimilikinya dengan 

menggunakan informasi yang disediakan oleh perpustakaan (54.3%) yang berarti siswa disini 

memiliki tujuan karena ingin menyelesaikan tugas yang dimilkinya atau bahkan siswa ingin 

mencari bahan yang dapat dijadikan untuk mengerjakan tugas yang dimilikinya, dari hasil tersebut 

didukung pernyataan dari Tefco Saracevic dan Paul B Kantor (1997) bahwa sesorang menggunakan 

layanan perpsutakaan karena adanya dorongan untuk menyelesaikan tugas.  

Interaction (Penilaian pengguna terhadap layanan) 

Perpustakaan merupakan salah satu dari beberapa instansi yang menawarkan jasa informasi, 

layanan yang disediakan oleh perpustakaan juga bermacam-macam mulai dari peminjaman maupun 

pengembalian. Darmono (2001) menyatakan bahwa pada hakekatnya perpustakaan merupakan 

sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Dari pernyataan yang telah dikemukakan 

tersebut maka perpustakaan dan pengguna menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dimana perpustakaan memiliki peran untuk memfasilitasi siswa berupa layanan dan siswa sebagai 

pengguna memanfaatkan layanan tersebut. Pernyataan yang dikemukakan tersebut maka setelah 

pengguna memanfaatkan layanan tersbut maka mereka akan melakukan penilaian terhadap layanan 

dan pada tahap ini akan dijelaskan mengenai penilaian yang dilakukan oleh pengguna. 

selanjutnya setelah pengguna meiliki alasan mengunjungi perpustakaan mereka akan 

berinteraksi dengan layanan yang ada dengan memberiklan penilaian mengenai kualitas dari 

layanan apakah layanan yang ada mempunyai sumber informasi ang lengkap atau tidak dan 

bagiamana cara kerja dari layanan tersebut apakah pengguna merasa kesulitan pada saat 

menggunakan layanan, yang pada tahap ini akan dibagi menjadi tiga penilaian yaitu penilaian 

terhadap sumber informasi yang ada diperpustakaan, penilaian pengguna terhadap pengalaman 

menggunakan layanan dan penilaian yang berkaitan dengan kinerja dan lingkungan dari layanan 

yang penilaian terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur penggunaan 

layanan, fasilitas, staff yang bekerja diperpustakaan, dan fungsi teknis dari layanan. Hasil tertinggi 

didapatkan pada penilaian yang dilakukan dari segi operation atau lingkungan dari layanan dan 

hasil tertinggi didapatkan pada fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan yaitu pengguna 

mengatakan bahwa perpsutakaan mempunyai ruangan dengan desain yang bagus dengan prosentase 

sebanyak 67.4%  dengan jumlah rata-rata 4.53 yang masuk pada kategori sangat tinggi, hasil yang 

didapat tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Siregar (2008) dimana untuk 

menghasilkan gedung perpustakaan yang yang dapat menjadi tempat kerja yang efisien, nyaman 

dan menyenangkan bagi staff dan pengunjung maka gedung perpustakaan harus direncanakan 

dengan secara baik agar dapat menampung segala kegiatan dalam pelaksanaan fungsi perpustakaan 

sesuai dengan jenis layanan.  

Result (Penilaian Terhadap Hasil Menggunakan Layanan) 



selanjutnya pada tahap terakhir penilaian dilakukan oleh penggguna dengan melihat Result 

atau hasil yang diperoleh pengguna dari layanan yang telah digunakannya, pada tahap ini penilaian 

dapat dilhat dari enam indicator yaitu hasil cognitive yaitu hasil yang berhubungan dengan apa yang 

dapat dipelajari dari layanan yang digunakan, hasil affective yaitu hasil yang berhubungan dengan 

tingkat kepuasan pengguna, hasil complishment yaitu hasil yang berhubungan dengan pemenuhan 

dalam menyelesaikan tugas yang dimilikinya, hasil expectation yaitu hasil yang berhubungan 

dengan apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, hasil time  yaitu hasil yang 

berhubungan dengan kecukupan waktu yang dialokasikan apakah dapat melakuakan penghematan 

waktu atau tidak, dan yang terakhir hasil money yaitu hasil yang berhubungan dengan penghematan 

uang pada saat menggunakan layanan. Hasil tertinggi didapatkan pada indicator yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar (Cognitive) dimana siswa mengatakan bahwa mereka dapat menyelesaikan 

tugasnya dengan menggunakan layanan koleksi yang ada diperpsutakaan dengan prosentase sebesar 

51.1% dan menggunakan layanan ruang baca sebagaio tempat untuk menyelesaikan tugas. Dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan telah berhasil memberikan fasilitas bagi 

pengguna yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar siswa yaitu berupa informasi yang 

dapat digunakan sebagai sumber untuk penyelesaian tugas dan fasiltas berupa ruang baca yang 

digunakan sebagai tempat untuk mengerjakan. Dari hasil tersebut menjawab pernyataan yang 

dikemukakan oleh Bafadal (2009) bahwa penyelenggaraan perpustakaan sekolah tidak hanya untuk 

mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan penyelenggaraan perpustakaan 

diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar 

mengajar. 

Dari semua hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan hasil tertinggi dari 

penilaian penggunaan yaitu Reason atau alasan pengguna menggunakan layanan dimana didapatkan 

hasil rata-rata sebesar 4.17 dimana angka tersbut masuk dalam kategoti tinggi dan hasil terendah 

didapatkan pada Result atau Hasil dengan jumlah rata-rata sebedar 3.80 yang jika dilihat dari semua 

variabel pengukuran maka akan didapatkan hasil 3.99 yang angaka tersebut masuk pada kategori 

tinggi.  

SIMPULAN  

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemanfaatan layanan perpustakaan yang dilakukan 

oleh siswa SMPN 1 Lamongan. Pada saat menggunakan layanan sesorang sudah pasti mempunyai 

alasan kenapa menggunakan layanan tersebut. Untuk melihat alasan siswa menggunakan layanan 

perpsutakaan maka digunakan teori R-I-R yaitu Reason, Intraction dan Result, pada tahap pertama 

penilaian akan dilakukan dengan melihat Reason yang alasan pengguna menggunakan layanan 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu alasan yang berhubungan dengan karena adanya tugas atau 

Task , alasan kedua yaitu alasan yang berhubungan dengan personal dan alasan yang ketiga alasan 

yang berhubungan dengan apa yang pengguna kegiatan yanga pengguna lakukan dan dari tiga 

alasan tersbut didapatkan hasil tertinggi atau alasan utama yang mendasari penggunan 

menggunakan layanan perpustakaan yaitu alasan karena adanya tugas dan pada variablel ini 

didapatkan hasil tertinggi dari dua variable lainnya dengan hasil rata-rata sebesar 4.17, selanjutnya 

pada variable interaction yang menggambarkan penilaian pengguna terhadap layanan yang 

disediakan perpustakaan yang juga digolongkan menjadi tiga golongan, yang pertama penilaian 

pengguna yang berhubungan dengan sumber daya informasi yang disediakan perpsutaakan, yang 

kedua penilaian yang dilakukan pengguna terhadap penggunaan layanan, dan yang ketiga penilaian 

terhadap lingkungan dari layanan dan hasil tertinggi didapatkan pada variable Operation yang 

berhubungan dengan fasilitas yang ada diperpustakaan, pengguna mengatakan bahwa 

diperpustakaan mereka merasakan kenyamanan karena perpsutakaan mempunyai desain ruangan 

yang bagus sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman. Pada tahap terakhir yaitu Result atau 

hasil yang dicapai dari penggunaan layanan juga dapat dilihat dari enam golongan yaitu yang 



pertama hasil yang dilihat dari apa yang dapat dipelajari pengguna setelah menggunakan layanan, 

hasil yang berhubungan dengan tingkat kepuasan, hasil yang berhubungan dengan pemenuhan 

penyelesaian tugas, hasil yang berhubungan dengan apa yang didapatkan dari layanan, hasil yang 

berhubungan dengan penghematan waktu, dan hasil yang berhubungan dengan penghematan uang. 

Dan dari hasil temuan data yang didapatkan dilapangan hasil tertinggi terdapat pada hasil yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas yang dimiliki oleh pengguna, dimana pengguna dapat 

menyelesaikan tugas yang dimilikinya dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh 

perpustakaan. 

SARAN  

Saran yang diberikan peneliti untuk institusi pihak terkait yaitu perpustkaan SMPN 1 

Lamongan melihat dorongan  atau alasan siswa menggunakan layanan mendapatkan penilaian yang 

paling tinggi dibandingkan dengan alasan lain dan hasil yang didapatkan pada saat menggunakan 

oleh siswa tergolong rendah maka diharapkan untuk pihak sekolah untuk (1) Meningkatkan kualitas 

layanan yang ada yaitu dengan menambah koleksi, dan memberikan sumber informasi lain melihat 

bahwa siswa masih sering mengalami kesulitan pencarian informasi yang diinginkanya. Selain itu 

diharapakan bagi pihak sekolah untuk (2) Memberikan pendidikan literasi digital pada siswa 

melihat bahwa alternative kedua dari pencarian informasi adalah menggunakan layanan digital 

maka pendidikan literasi penting dilakukan dikarenakan siswa masih kesulitan membedakan dengan 

baik mengenai informasi yang didapatkan dimana siswa tidak mengetahui mana informasi yang 

dapat dipertanggung jawabkan, apakah informasi yang didapatkan tersebut dari laman yang jelas 

atau tidak dengan diberikannya pendidikan literasi disini siswa akan dapat mengidentifikasi 

informasi yang didapat. (3) Pada saat mengakses layanan siswa juga mengatakan membutuhkan 

waktu yang lama hal tersebut dikarenakan kurangnya jam oprasi pada layanan sehingga diharapkan 

adanya penambahan waktu jam operasi. (4) Selanjutnya yaitu mengenai petunjuk akses pada 

layanan diharapkan staff memberikan keterangan yang mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa 

dapat dengan memudah menggunakan layanan. 

Referensi 

Bafadal, Ibrahim. 1996. Pengelolaan perpustakaan sekolah. Jakarta: Bumi Aksara 

Bugin, Burhan. 2001. Metodologi penelitian social : Format-format kualitatif dan kuantitatif. 

Surabaya: Airlangga University Press. 

Darmono. 2001. Manajemen dan tata kerja perpustakaan sekolah. Jakarta:Grasindo. 

Faisal, Sanipah .2008. Format-format penelitian social. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 

Hana dan Arwan. 2016. Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2016 : 

Perpustakaan Di Indonesia Telah Memperoleh Kemajuan Dalam Kuantitas Maupun Kualitas, 

perpustakaan nasionalhttp://perpusnas.go.id/rapat-koordinasi-nasional-bidang-perpustakaan- 

tahun-2016-perpustakaan-di-indonesia-telah-memperoleh-kemajuan-dalam-kuantitas-maupun-

kualitas/ 

Lasa HS. 2009. Kamus kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher 

Lasa HS. 2005. Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta : Gama Media. 

Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia 

Prastowo, Andi. 2012. manajemen perpustakaan sekolah professional. Jogjakarta: DIVA press.  

Roesmaningsih. 2007. metode penelitian: teori dan aplikasi. Surabaya: Bintang 

Shalini R. Lihitkar. 2008. User Perceptions And Utilization Of Library And Information Services Of 

Information Centers In Nagpur City. Nagpur University, Nagpur 

Saracevic, Tefko & Paul B Kantor. 1997. Studying the Value of Library and Information Services 

Part I Establishing a Theoritical Framework. Journal of the American Society for Information 

Science. 

http://perpusnas.go.id/rapat-koordinasi-nasional-bidang-perpustakaan-%0btahun-2016-perpustakaan-di-indonesia-telah-memperoleh-kemajuan-dalam-kuantitas-maupun-kualitas/
http://perpusnas.go.id/rapat-koordinasi-nasional-bidang-perpustakaan-%0btahun-2016-perpustakaan-di-indonesia-telah-memperoleh-kemajuan-dalam-kuantitas-maupun-kualitas/
http://perpusnas.go.id/rapat-koordinasi-nasional-bidang-perpustakaan-%0btahun-2016-perpustakaan-di-indonesia-telah-memperoleh-kemajuan-dalam-kuantitas-maupun-kualitas/


Saracevic, Tefko & Paul B Kantor. 1997. Studying the Value of Library and Information Services. 

Part II Methodology and Taxonomy. Journal of the American Society for Information Science. 

Siregar, Belling. 2008. Gedung dan Perlengkapan Perpustakaan. Medan : Program Studi Ilmu 

Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. 

Soejono Trimo. 1990. pedoman pelaksanaan perpustakaan. Bandung: Remadja Karya CV 

Suherman. 2009. perpustakaan sebagai jantung sekolah : Refrensi pengelolaan Perpustakaan 

sekolah. Bandung: MQSpublishing 

Sudjana, Nana & Rivai, Ahmad (1989) Teknologi pengajaran. Bandunng:Sinar baru. 

Sutarno NS .2004. Manajemen Perpustakaan : suatu pendekatan praktik. Jakarta : Samitra Media 

Utama. 

Tjiptono, Fandy. 2001. Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset.Yogyakarta 

Utami, Ayu Bakti. 2013. Pemanfaan layanan perpustakaan bagi kalangan remaja (studi deskriptif 

tentang motivasi pemanfaatan layanan perpustakaan di badan perpustakaan dan arsip jawa 

timur). Surabaya: Universitas Airlangga. 
Yusup, Pawit M. (1995) Pedoman praktis mencari Informasi. Bandung : PT Remaja  Rosdakarya. 


