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Abstrak 

 

Pemanfaatan Perpustakaan sekolah memiliki kedudukan penting dalam 

memacu tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Jika dikaitkan dengan proses belajar 

mengajar disekolah perpustakaan memberikan informasi yang sangat berharga dalam 

upaya untuk meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan 

dan pengajaran. Untuk itu perpustakaan perlu merespon perkembangan tersebut, salah 

satunnya dengan membantu penyebaran informasi kepada para siswa untuk 

menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai kebutuhan 

informasi siswa maupun siswi dalam memanfaatkan perpustakaan di SMP Negeri 1 

Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, 

dengan populasi siswa yang memanfaatkan perpustakaan sebanyak ± 1058 sedangkan 

untuk sampel dalam penelitian sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah probabilitas sampling, dengan teknik pengambilan simple 

random sampling.  

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan dan dianalisa bahwa pemanfaatan 

perpustakaan sekolah yang terjadi di SMP Negeri 1 Surabaya sudah sesuai dengan 

kebutuhan individu. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden yang sering 

berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan sekolah berkisar anatara dua hingga 

lima kali kunjungan dalam sebulan dengan tujuan untuk mencari ketenangan dan 

kenyamanan, sedangkan untuk penilaian mengenai sumber informasi yang sering 

digunakan ketika berkunjung perpustakaan sebagian besar responden  memanfaatkan 

perpustakaan dengan meminjam ataupun membaca koleksi umum seperti novel, 

majalah, dan sebagainya di ruang perpustakaan.  
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