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ABSTRAK 

 

 Perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan 

baik berupa buku maupun bahan rekaman lainnya. Kebijakan Yayasan salah satunya adalah 

menaungi sebuah perpustakaan juga sangat berperan dalam upaya pengembangan perpustakaan 

sekolah. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU No. 16/2001) kemudian 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16/2001 

(UU No. 28/2004) berisi tentang tujuan yayasan ditetapkan secara limitatif yakni sosial, keagamaan 

dan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan terhadap kebijakan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sikap Yayasan 

terhadap Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas di Surabaya. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan probability sampling yang dipilih adalah random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner. 

Hasil penelitian ini Komponen sikap merupakan komponen yang paling berkontribusi atas 

perkembangan kebijkan perpustakaan adalah komponen sikap konatif, hal ini komponen konatif 

yang memberikan kontribusi terhadap sikap adalah kepercayaan dan perasaan terhadap objek 

tertentu. Selanjutnya adalah sikap yang didasarkan pada komponen afektif yaitu suatu sikap yang 

didasarkan pada perasaan senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Sikap yang terakhir yang 

berkontribusi tergadap perkembangan kebijakan perpustakaan adalah komponen kognitif. 

 

Kata Kunci : Sikap, Perkembangan Kebijakan, komponen sikap konatif, komponen afektif, 

komponen kognitif. 
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ABSTRACT 

Library is the center of collecting various information and science both in the form of books 

and other recording materials. One of the Foundation's policies is to oversee a library as well as play 

a role in the development of school libraries. In Law no. 16 of 2001 on the Foundation (Law No. 

16/2001) was amended by Law Number 28 Year 2004 regarding Amendment to Law no. 16/2001 

(Law 28/2004) contains the objectives of the foundations set in a limitative manner namely social, 

religious and humanitarian. Based on the above, it is necessary to develop policy. The purpose of 

this study is to know and analyze the influence of the Foundation's Attitudes toward the 

Development of High School Libraries Policy in Surabaya. This research uses quantitative approach 

with descriptive analysis technique. Sampling of this research using probability sampling chosen is 

random sampling. Techniques of collecting data by spreading the questionnaire. 

The results of this study Components of attitudes are the components that contribute most to 

the development of library policy is a component of konatif attitude, this konatif component that 

contributes to the attitude is the belief and feeling towards a particular object. Next is the attitude 

based on the affective component is an attitude based on feelings of pleasure or displeasure with the 

object of attitude. The last attitude that contributes to the development of library policy is the 

cognitive component. 

 

Keywords: Attitude, Policy Development, conative attitude component, affective 

component, cognitive component. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengerjakan suatu aktifitas yang 

ada di sekolah, salah satunya adalah perpustakaan sekolah. Menurut Standar Nasional Indonesia 

7329:2009 tentang perpustakaan sekolah disebutkan definisi perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan 

menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan 

merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang 

bersangkutan (Darmono, 2001:53). Perpustakaan sangatlah penting dalam meningkatkan 

ketertarikan dalam hal membaca pada siswa. Perpustakaan merupakan sarana yang efektif untuk 

sumber belajar dalam mencari informasi. Perpustakaan juga memiliki fungsi sebagai tempat 

bertukar pikiran dan diskusi tentang literasi atau infromasi apapun yang diperlukan antara 

pemustaka dan pustakawan. Disamping itu, bagi pemustaka juga sebagai tempat menemukan dan 

mengevaluasi informasi yang dibutuhkan (Septiana, 2012).Pelayanan publik saat ini telah menjadi 

issue sentral dimana telah memaksa institusi Negara maupun masyarakat untuk memperbaiki 

sebaik-baiknya dalam penyelenggaraannya. Akan tetapi, pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien 

serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media 

massa (Ulum, 2015). 

Perpustakaan yang merupakan tempat untuk melakukan pencarian informasi, diharapkan 

menyediakan fasilitas yang memadai untuk pencarian informasi tentang literasi yang dibutuhkan 

oleh pemustaka. Perpustakaan yang mengikuti perkembangan harus mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini 

dapat digunakan sebagai alat bantu penunjang proses belajar mengajar, penelitian, berinteraksi 

melalui sosial media, dan komunikasi atau berinteraksi dengan dunia global (Hutasoit, 2014).  

Kebijakan Yayasan salah satunya adalah menaungi sebuah perpustakaan juga sangat 

berperan dalam upaya pengembangan perpustakaan sekolah. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan (UU No. 16/2001) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16/2001 (UU No. 28/2004) berisi tentang tujuan 

yayasan ditetapkan secara limitatif yakni sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Selain kekayaan dan 

tujuan diperlukan organisasi untuk menuju tercapainya tujuan pendirian. 

Kebijakan Yayasan salah satunya adalah menaungi sebuah perpustakaan juga sangat 

berperan dalam upaya pengembangan perpustakaan sekolah. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan (UU No. 16/2001) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16/2001 (UU No. 28/2004) berisi tentang tujuan 

yayasan ditetapkan secara limitatif yakni sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Selain kekayaan dan 

tujuan diperlukan organisasi untuk menuju tercapainya tujuan pendirian. 

Yayasan berperan sebagai pemegang kepentingan teratas dalam pengelolaan perpustakaan 

yang ada di Sekolah. Peran yayasan dalam pemegang dan pembuat kebijakan sangat mempengaruhi 

segala bentuk pengembangan perpustakaan. Visi dan Misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas 

dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian 

maksud dan tujuan yayasa yang berhubungan dengan kebijakan penegmbangan perpustakaan 

(Panggabean, 2002:46). 

Banyak problematika yang dihadapi oleh pustakawan Indonesia. Begitu juga yang dihadapi 

oleh perpustakaan sekolah. Salah satunya adalah perhatian manajemen perpustakaan yang masih 

minim, keterbatasan anggaran perpustakaan, ketersediaan tenaga profesional pengelola 



 

perpustakaan, dan gedung yang belum bisa memberikan kepuasan maksimal terhadap pemustaka 

yang berkunjung ke perpustakaan. Namun, menurut Qalyubi (2007:8) keberadaan perpustakaan 

sekolah sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan bukan saja pada segi fisiknya (gedung 

dan ruang), tetapi juga dari segi pengelolaannya, sumber daya manusia, koleksi, dan 

alat/perlengkapan fisik yang lain. Perpustakaan sekolah di Indonesia keberadaannya masih sangat 

memprihatinkan karena jumlah sekolah yang belum memiliki perpustakaan banyak sekali. Sekolah 

yang sudah memiliki perpustakaan, ternyata juga masih memiliki masalah yang lain seperti 

kekurangan atau tidak adanya pustakawan ahli, Sudah menjadi rahasia umum jika rata-rata 

perpustakaan sekolah saat ini biasanya hanya dikelola guru atau pegawai tata usaha yang diberi 

tugas untuk merangkap sebagai pengelola perpustakaan. Pelatihan, seminar, workshop dipercaya 

dapat membantu pustakawan untuk mengelola perpustakaan sekolah. Akibatnya pengelolaan 

perpustakaan sekolah tidak dilakukan secara optimal. 

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa suatu perhatian dari jajaran yayasan yang baik 

adalah pelayanan yang efektif dalam penggunaannya bagi siswa-siswi sekolah menengah atas di 

Surabaya, sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Sikap Yayasan Terhadap 

Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Di Surabaya.” 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2014, p.7) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan 

(Sugiyono, 2014, p.8). 

Pengambilan sampel dengan Sistematic random sampling dengan harapan kriteria sampel 

yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu yang terkait dengan 

penggunan E-Samsat. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada komponen sikap yaitu : 

1. Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan aspek emosional dari faktor sosio 

psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan rasa senang atau tidak senang 

terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak 

senang merupakan hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan 

negatif.  

2. Kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan aspek intelektual yang diketahui 

manusia seperti pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan cara orang mempersepsikan terhadap objek sikap. 

3. Konatif, yaitu aspek vohsional, komponen yang berhubungan dengan kecenderungan 

atau kebiasaan dan kemauan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini 

menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap  

Populasi dalam penelitian ini adalah yayasan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya. 

mengacu pada pupulasi tersebut maka yang menjadi populasi penelitian adalah jumlah Sekolah 

Menengah Atas di Surabaya yang termasuk kategori swasta sebanyak 129 sekolah (Dispendik 

Surabaya, 2016). Hal ini dikarenakan sekolah yang berada di naungan Yayasan adalah sekolah 

swasta. Menurut Likert sampel diambil paling sedikit 30, 50, 75, 100 atau kelipatannya (Riduwan, 



 

2008: 45). Maka dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 30 sampel dengan 

pertimbangan bahwa jumlah sampel tersebut sudah melebihi batas minimal. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 Dalam penelitian ini, Sikap diukur melalui beberapa indikator yang mengacu pada standar 

pengembangan kebijakan di sekolah menengah atas di surabaya yang diatur oleh Jalaluddin 

Rakhmat (1992 : 39), yaitu : 

1. Afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan aspek emosional dari faktor sosio 

psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan rasa senang atau tidak senang 

terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang 

merupakan hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif.  

2. Kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan aspek intelektual yang diketahui manusia 

seperti pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan cara 

orang mempersepsikan terhadap objek sikap. 

3. Konatif, yaitu aspek vohsional, komponen yang berhubungan dengan kecenderungan atau 

kebiasaan dan kemauan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan 

intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau 

berperilaku seseorang terhadap objek sikap  

4. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

HASIL PENELITIAN 

 Data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain..Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel. 

Variabel dalam penelitian ini antara lain Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan 

Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan. 

 

Tabel 3.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Laki-laki 21 70,0 

Perempuan  9 30,0 

Total 30 100,0 

         Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah pengurus yayasan perpustakaan Sekolah Menengah Atas di Surabaya yang berjenis kelamin 

laki-laki yang ditunjukkan dengan jumlah sebanyak 21 orang (70%) dan sisanya adalah responden 

yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 9 orang (30%). 

Tabel 3.2 Deskripsi Usia Responden 

Rentang Usia Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang dari 20 tahun 0 0 

20-25 tahun 5 16,7 



 

25-30 tahun 14 46,7 

Lebih dari 20 tahun 11 36,7 

   Sumber: Lampiran 2 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia 

antara 25 hingga 30 tahun dengan jumlah sebanyak 14 orang (46,7%), kemudian terbanyak kedua 

adalah responden yang berusia lebih dari 20 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang (36,7%), 

selanjutnya adalah responden yang berusia 20 hingga 25 tahun dengan jumlah sebanyak 5 orang 

(16,7%) dan tidak ada satupun responden yang berusia kurang dari 20 tahun.    

Tabel 3.3 Deskripsi Agama Responden 

Agama Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Islam 18 60,0 

Kristen 12 40,0 

               Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3.3, diketahui bahwa responden yang menjadi 

pengurus yayasan perpustakaan Sekolah Menengah Atas di Surabaya didominasi oleh pegawai yang 

beragama Islam dengan total jumlah responden sebanyak 18 orang (60,0%), dan sisanya adalah 

pengawai yang beragama kristen dengan jumlah responden 12 orang (40,0%).  

Tabel 3.4 Deskripsi Tempat Tinggal Responden 

Tempa Tinggal Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Pendatang  30 100,0 

        Sumber: Lampiran 2 

Tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini yang 

merupakan pengurus yayasan perpustakaan Sekolah Menengah Atas di Surabaya merupakan asli 

penduduk Surabaya yang ditunjukkan dengan jumlah sebanyak 30 orang (100%).  

Tabel 3.5 Deskripsi Lama Kerja Responden 

Lama Kerja Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Kurang dari 1 tahun 4 13,3 

1-2 tahun 2 6,7 

3-4 tahun 11 36,7 

Lebih dari 4 tahun 13 43,3 

   Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja selama lebih dari 4 tahun dengan jumlah 

sebanyak 13 orang (43,3%). Kemudian terbanyak kedua adalah responden yang memiliki masa 

kerja selama 3 hingga 4 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang (36,7%). Selanjutnya responden 

yang memiliki masa kerja selama kurang dari 1 tahun dengan jumlah sebanyak 4 orang (13,3%) dan 

sisanya adalah responden yang memiliki masa kerja selama 1 sampai 2 tahun dengan jumlah 

sebanyak 2 orang (6,7%). 

Tabel 3.6 Deskripsi Gaji Responden 



 

Gaji Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 2 6,7 

Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000 28 93,3 

   Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

memiliki rentang gaji antara Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000 dengan jumlah sebanyak 28 orang 

(93,3%), sedangkan responden yang memiliki gaji kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 sebanyak 

2 orang (6,7%) dan tidak ada satupun responden yang memiliki gaji dibawah ataupun diatas interval 

gaji yang telah dijelaskan tersebut. 

Tabel 3.7 Deskripsi Kendaraan Responden 

Kendaraan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Sepada Motor 28 93,3 

Kendaraan umum 2 6,7 

       Sumber: Lampiran 2 

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang dimiliki oleh responden 

dalam penelitian ini adalah sepeda motor, hal tersebut ditunjukkan hasil rekapitulasi kuesioner 

dengan jumlah sebanyak 28 orang (93,3%) dan sisanya adalah responden yang menggunakan moda 

transportasi umum untuk menunjang aktivitas kerjanya. 

Analisa Sikap Yayasan terhadap Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah 

Menengah Atas di Surabaya 

Analisis sikap Kognitif 

Berdasarkan hasil  pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 

diperoleh hasil yang menunjukkan komposisi jawaban responden terhadap setiap pernyataan yang 

menjadi indikator atas komponen sikap kognitif pengurus yayasan terhadap perkembangan 

kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya. Berikut merupakan sajian data dari 

indikator atas sikap Kognitif: 

Tabel 3.8. Deskripsi Jawaban Responden mengenai Sikap Kognitif 

No Pernyataan 
STS TS S SS 

Mean 
F % F % F % F % 

1 Saya mengetahui kebijakan 

pengembangan perpustakaan 

sekolah melalui penambahan 

koleksi buku-buku terbaru 

0 0 4 13,3 9 30,0 17 56,7 3,34 

2 Saya mengetahui jumlah anggaran 

yang dibutuhkan untuk 

membangun perpustakaan yang 

ideal bagi siswa 

0 0 4 13,3 12 40,0 14 46,7 3,33 

3 Saya yakin penggunaan teknologi 

informasi dalam bentuk digital 

library diperlukan dalam 

pengembangan perpustakaan  

0 0 6 20,0 12 40,0 12 40,0 3,20 



 

4 Saya mengetahui perkembangan 

kebijakan perpustakaan yang akan 

merekrut tenaga pengelola 

perpustakaan dengan kompetensi 

memadai 

0 0 5 16,7 14 46,7 11 36,7 3,20 

5 Saya yakin apabila ada kebijakan 

pengembangan perpustakaan 

sekolah dengan dilengkapi sarana 

penelusuran informasi yang baik 

maka perpustakaan akan lebih 

ramai dikunjungi siswa 

0 0 5 16,7 14 46,7 11 36,7 3,20 

6 Saya mengetahui kebijakan 

pengembangan perpustakaan 

sekolah yang akan menambah 

koleksi sesuai dengan kebutuhan 

kurikulum 

0 0 5 16,7 14 46,7 11 36,7 3,20 

Mean Komponen sikap Kognitif 3,22 

Keterangan: 

STS = Sangat tidak setuju 

RR = Ragu-Ragu 

S = Setuju 

SS = Sangat setuju 

F = Frekuensi (jumlah orang responden) 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 3.10, menjelaskan bahwa dari 

keempat pernyataan mengenai sikap kognitif, bahwa setiap pernyataan memiliki nilai rata yang 

paling tinggi ialah pernyataan “Saya mengetahui kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah 

melalui penambahan koleksi buku-buku terbaru” sebesar 3,34. Sedangkan penyataan yang memiliki 

nilai rata-rata paling rendah adalah pernyataan “Saya yakin penggunaan teknologi informasi dalam 

bentuk digital library diperlukan dalam pengembangan perpustakaan, Saya mengetahui 

perkembangan kebijakan perpustakaan yang akan merekrut tenaga pengelola perpustakaan dengan 

kompetensi memadai, Saya yakin apabila ada kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah 

dengan dilengkapi sarana penelusuran informasi yang baik maka perpustakaan akan lebih ramai 

dikunjungi siswa, Saya mengetahui kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah yang akan 

menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan kurikulum”, sebesar 3,20. 

Guna mengetahui seberapa besar respon kompenen kognitif terhadap perkembangan 

kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, maka dapat dilakukan proses 

pengategorisasian sikap komponen kognitif pada perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah 

menengah atas di Surabaya. Adapun kategorisasi tinggi rendahnya kompenen kognitif terhadap 

perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, ialah sebagai berikut: 

Sikap Kognitif Pada Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Di 

Surabaya 

SIKAP Kognitif Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Rendah 0 0 

Sedang 6 6 

Tinggi 24 24 

Jumlah 30 30 

      Sumber: Data Diolah 



 

Data yang tertera dalam tabel 3.11 diperoleh melalui hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus kelas Interval. Dalam mendukung analisis deskriptif yang telah dilakukan, 

peneliti menggunakan rumus interval kelas untuk menentukan kriteria jawaban responden 

penelitian. Berikut merupakan rumus interval kelas yang digunakan: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
=

4 − 1

3
= 1,33 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai mean antara 0 hingga 1,33 atau 0,00 < mean ≤ 1,33 = rendah 

2. Nilai mean antara 1,34 hingga 2,67 atau 1,34 < mean ≤ 2,67 = sedang. 

3. Nilai mean antara 2,67 hingga 4,00 atau 2,67 < mean ≤ 4,00 = tinggi. 

Berikut hasil analisis dari setiap jawaban responden terhadap setiap variabel yang 

digunakan. Tabel 3.11 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap kognitif yang 

cukup tinggi dalam mendorong pengurus yayasan dalam membuat perkembangan kebijakan 

perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari beberapa 

responden yang menjadi pengurus perpustakan di sekolah menengah atas Surabaya memiliki sikap 

kognitif yang tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan 

sekolah menengah atas di Surabaya. Secara keseluruhan semua indikator dari sikap kognitif tersebut 

berkontribusi secara positif pada perkembanga kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di 

Surabaya yang dibuat oleh pengurus perpustakaan dengan nilai rata-rata antara 2,67 hingga 4,00. 

Analisis Sikap Afektif 

Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa 

senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan 

rasa tidak senang merupakan hal negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan 

negatif. Berdasarkan hasil  pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 

diperoleh hasil yang menunjukkan komposisi jawaban responden terhadap setiap pernyataan yang 

menjadi indikator atas komponen afektif terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah 

menengah atas di Surabaya. Berikut merupakan sajian data dari indikator atas komponen afektif: 

Tabel 3.10. Deskripsi Jawaban Responden mengenai  

Komponen Sikap Afektif 

No Pernyataan 
STS TS S SS 

Mean 
F % F % F % F % 

1 Saya senang jika ada perkembangan 

kebijakan perpustakaan sekolah dari segi 

fasilitas (seperti jaringan internet dan 

ruangan ber AC) yang lebih baik 

0 0 5 16,7 12 40,0 13 43,3 3,27 

2 Saya tertarik dengan kebijakan 

pengembangan perpustakaan sekolah 

yang berbasis teknologi informasi  

0 0 9 30,0 8 26,7 13 43,3 3,13 

3 Saya merasa senang kebijakan 

pengembangan perpustakaan disertai 

dengan adanya kegiatan promosi dan 

pemasyarakatan perpustakaan 

0 0 9 30,0 9 30,0 12 40,0 3,10 



 

4 Saya merasa nyaman apabila 

perkembangan pengembangan kebijakan 

perpustakaan terintegrasi dengan 

kurikulum dan kegiatan belajar. 

0 0 10 33,3 4 13,3 16 53,3 3,20 

Mean Komponen sikap Kognitif 3,18 

Keterangan: 

STS = Sangat tidak setuju 

RR = Ragu-Ragu 

S = Setuju 

SS = Sangat setuju 

F = Frekuensi (jumlah orang responden) 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 3.12, menjelaskan bahwa dari ketiga 

pernyataan mengenai komponen sikap afektif, pernyataan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi 

ialah pernyataan “Saya senang jika ada perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah dari segi 

fasilitas (seperti jaringan internet dan ruangan ber AC) yang lebih baik”, dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,27. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata paling rendah ialah pernyataan ” 

Saya merasa senang kebijakan pengembangan perpustakaan disertai dnegan ada kegiatan promosi 

dan pemasyarakatan perpustakaan”, dengan nilai sebesar 3,10.  

Guna mengetahui seberapa besar respon kompenen sikap afektif terhadap perkembangan 

kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, maka dapat dilakukan proses 

pengategorisasian sikap komponen afektif pada perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah 

menengah atas di Surabaya. Adapun kategorisasi tinggi rendahnya kompenen afektif terhadap 

perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.11. Sikap Afektif Pada Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah Menengah 

Atas Di Surabaya 

SIKAP Afektif Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Rendah 0 0 

Sedang 6 6 

Tinggi 24 24 

Jumlah 30 30 

        Sumber: Data Diolah 

Data yang tertera dalam tabel 3.13 diperoleh melalui hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus kelas Interval. Dalam mendukung analisis deskriptif yang telah dilakukan, 

peneliti menggunakan rumus interval kelas untuk menentukan kriteria jawaban responden 

penelitian. Berikut merupakan rumus interval kelas yang digunakan: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
=

4 − 1

3
= 1,33 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai mean antara 0 hingga 1,33 atau 0,00 < mean ≤ 1,33 = rendah 

2. Nilai mean antara 1,34 hingga 2,67 atau 1,34 < mean ≤ 2,67 = sedang. 

3. Nilai mean antara 2,67 hingga 4,00 atau 2,67 < mean ≤ 4,00 = tinggi. 

Berikut hasil analisis dari setiap jawaban responden terhadap setiap variabel yang 

digunakan. Tabel 3.13 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap afektif yang cukup 

tinggi dalam mendorong pengurus yayasan dalam membuat perkembangan kebijakan perpustakaan 



 

sekolah menengah atas di Surabaya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari beberapa responden 

yang menjadi pengurus perpustakan di sekolah menengah atas Surabaya memiliki sikap efektif  

yang tinggi dalam berkontribusi terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah 

atas di Surabaya. Secara keseluruhan semua indikator dari sikap afektif tersebut berkontribusi 

secara positif pada perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya yang 

dibuat oleh pengurus perpustakaan dengan nilai rata-rata antara 2,67 hingga 4,00. 

Analisis Sikap Konatif 

Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan 

intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku 

seseorang terhadap objek sikap. Berdasarkan hasil  pengolahan data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka diperoleh hasil yang menunjukkan komposisi jawaban responden terhadap 

setiap pernyataan yang menjadi indikator atas komponen sikap konatif pengurus yayasan terhadap 

perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya. Berikut merupakan 

sajian data dari indikator atas sikap konatif 

Tabel 3.12. Deskripsi Jawaban Responden mengenai Sikap Konatif 

No Pernyataan 
STS TS S SS 

Mean 
F % F % F % F % 

1 Saya akan siap mendukung setiap 

pengembangan kebijakan perpustakaan 

ke arah yang lebih baik 

  6 20,0 9 30,0 15 50,0 3,30 

2 Sata siap berpartisipasi dalam 

pengembangan kebijakan perpustakaan 

sekolah melalui kerjasama dengan 

sekolah lain 

  6 20,0 11 36,7 13 43,3 3,23 

3 Saya akan turut mendorong agar 

perpustakaan memiliki pengembangan 

untuk mendorong minat membaca 

dikalangan siswa  

  8 26,7 6 20,0 16 53,3 3,27 

4 Saya akan membantu perkembangan 

kebijakan perpustakaan yang akan 

menertibkan administrasi meliputi 

administrasi keanggotaan, inventaris 

buku dan perabot, peminjaman, 

penyusutan, penambahan buku, statistik 

peminjaman 

  5 16,7 8 26,7 17 56,7 3,40 

5 Saya akan terlibat aktif dalam 

perkembangan kebijakan perpustakaan 

yang jelas dan terarah 

  5 16,7 11 36,7 14 46,7 3,30 

6 Saya akan mendukung perkembangan 

kebijakan perpustakaan yang 

menyediakan tempat baca yang 

memadai bagi para siswa 

  3 10,0 12 40,0 15 50,0 3,40 

Mean Komponen sikap Kognitif 19,8 

Keterangan: S = Setuju 



 

STS = Sangat tidak setuju 

RR = Ragu-Ragu 

SS = Sangat setuju 

F = Frekuensi (jumlah orang 

responden) 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan sajian data yang ditunjukkan pada Tabel 3.14, menjelaskan bahwa dari ketiga 

pernyataan mengenai komponen sikap Konatif, pernyataan yang memiliki nilai rata-rata paling 

tinggi ialah pernyataan “Saya akan membantu perkembangan kebijakan perpustakaan yang akan 

menertibkan administrasi meliputi administrasi keanggotaan, inventaris buku dan perabot, 

peminjaman, penyusutan, penambahan buku, statistik peminjaman, dan Saya akan mendukung 

perkembangan kebijakan perpustakaan yang menyediakan tempat baca yang memadai bagi para 

siswa”,dengan nilai rata-rata sebesar 3,40. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata 

paling rendah ialah pernyataan adalah “Saya siap berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan 

perpustakaan sekolah melalui kerjasama dengan sekolah lain” dengan nilai rata-rata sebesar 3,23. 

Guna mengetahui seberapa besar respon kompenen sikap konatif terhadap perkembangan 

kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, maka dapat dilakukan proses 

pengategorisasian sikap komponen konatif pada perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah 

menengah atas di Surabaya. Adapun kategorisasi tinggi rendahnya kompenen konatif terhadap 

perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya, ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.13. Sikap Afektif Pada Perkembangan Kebijakan Perpustakaan Sekolah Menengah 

Atas Di Surabaya 

SIKAP Afektif Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Rendah 0 0 

Sedang 6 6 

Tinggi 24 24 

Jumlah 30 30 

        Sumber: Data Diolah 

Data yang tertera dalam tabel 3.15 diperoleh melalui hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus kelas Interval. Dalam mendukung analisis deskriptif yang telah dilakukan, 

peneliti menggunakan rumus interval kelas untuk menentukan kriteria jawaban responden 

penelitian. Berikut merupakan rumus interval kelas yang digunakan: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
=

4 − 1

3
= 1,33 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Nilai mean antara 0 hingga 1,33 atau 0,00 < mean ≤ 1,33 = rendah 

2. Nilai mean antara 1,34 hingga 2,67 atau 1,34 < mean ≤ 2,67 = sedang. 

3. Nilai mean antara 2,67 hingga 4,00 atau 2,67 < mean ≤ 4,00 = tinggi. 

Berikut hasil analisis dari setiap jawaban responden terhadap setiap variabel yang 

digunakan. 

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap konatif yang cukup 

tinggi dalam mendorong pengurus yayasan dalam membuat perkembangan kebijakan perpustakaan 

sekolah menengah atas di Surabaya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari beberapa responden 



 

yang menjadi pengurus perpustakan di sekolah menengah atas Surabaya memiliki sikap efektif  

yang tinggi dalam berkontribusi terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah 

atas di Surabaya. Secara keseluruhan semua indikator dari sikap konatif tersebut berkontribusi 

secara positif pada perkembanga kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya yang 

dibuat oleh pengurus perpustakaan dengan nilai rata-rata antara 2,67 hingga 4,00. 

 

Analisa Sikap Yayasan secara keseluruhan terhadap Perkembangan Kebijakan Perpustakaan 

Sekolah Menengah Atas di Surabaya 

Setelah dilakukan analisa terhadap setiap aspek sikap yayasan, maka dalam bagian sub bab 

ini lebih fokus pada penyajian mengenai analisa sikap secara keseluruhan dari sikap yayasan dalam 

berkontribusi terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan di sekolah menengah atas di 

Surabaya. Hasil analisis dalam sub bab ini dilakukan dengan menghitung dari masing-masing 

indikator yang mewakili aspek dalam sikap yayasan sekolah menengah atas di Surabaya. 

 

Gambar 3.1 Sikap Yayasan terhadap Perkembangan Kebijakan Perpustakaan 

Sekolah Menengah Atas di Surabaya 

Sumber: Hasil Olah Data  

Merujuk pada hasi data yang telah disajikan pada gambar 3.1, dapat diketahui bahwa pengurus 

yayasan di Kota Surabaya lebih dominan memiliki sikap konatif dalam membuat kebijakan terkait 

arah peraturan perpustakaan di Sekolah Menengah Atas di Surabaya, hal ini terlihat dari hasil 

pengukuran terhadap aspek-aspek yang dapat mendorong perkembangan kebijakan perpustakaan 

yang dilakukan pada pengurus-pengurus yayasan. Dalam hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata 

alasan yang berkontribusi terhadap arah kebijakan perpustakaan yang dilakukan oleh pengurus 

yayasan adalah sikap konatif atau sikap yang memiliki keterkaitan dengan komponen perilaku, atau 

action component yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap 

objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya 

kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap tersebut memiliki nilai 
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rata-rata sebesar 34%. Sedangkan untuk sikap afektif dan kognitif masing-masing memilik proporsi 

kontribusi yang sama yaitu rata-rata sebesar 33% dalam memberikan kontribusi terhadap sikap 

yayasan dalam meningkatkan perkembangan kebijakan perpustakaan di Sekolah Menengah Atas di 

wilayah Kota Surabaya. Melihat hasi data yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dijelaskan 

bahwa alasan utama yang menentukan sikap pengurus yayasan terhadap perkembangan kebijakan 

perpustakaan di SMA. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan pada 

bagian sebelumnya diketahui bahwa secara berurutan, sikap pengurus yayasan terhadap 

perkembangan kebijakan perpustakaan sekolah menengah atas di Surabaya ialah berdasarkan 

komponen sikap kognitif, afektif dan konatif, atau secara lebih  detail kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Komponen sikap merupakan komponen yang paling berkontribusi atas perkembangan 

kebijkan perpustakaan adalah komponen sikap konatif, hal ini komponen konatif yang memberikan 

kontribusi terhadap sikap adalah kepercayaan dan perasaan terhadap objek tertentu. Indikator yang 

paling tinggi sikap yang kuat membentuk komponen konatif adalah untuk membantu perkembangan 

kebijakan perpustakaan yang terkait dengan administrasi yang mana didalamnya meliputi bagian 

administrasi keanggotaan, inventaris, buku dan perabot, peminjaman, penambahan buku dan lain 

sebagainya. Sedangkan indikator yang paling rendah dari komponen sikap kognitif adalah 

keyakinan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bentuk digital library diperlukan dalam 

pengembangan perpustakaan, pengetahuan akan perkembangan kebijakan perpustakaan yang akan 

merekrut tenaga pengelola perpustakaan dengan kompetensi memadai, keyakinan yakin apabila ada 

kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah dengan dilengkapi sarana penelusuran informasi 

yang baik maka perpustakaan akan lebih ramai dikunjungi siswa dan pengetahuan kebijakan 

pengembangan perpustakaan sekolah yang akan menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan 

kurikulum.  

Selanjutnya adalah sikap yang didasarkan pada komponen afektif yaitu suatu sikap yang 

didasarkan pada perasaan senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Sikap afektif tersebut 

yang mendasari pengurus yayasan menentukan perkembangan kebijakan perpustakaan sesuai 

dengan perasaan pengurus terutama menentukan segala sesuatu secara objektif sesuai tingkat 

perubahan persaannya. Setelah dilakukan analisa mengenai indikator komponen afektif, diketahui 

bahwa indikator tertinggi yang membentuk komponen afektif terhadap sikap pengurus yayasan 

adalah perasaan senang apabila kebijakan perpustakaan sekolah dengan menunjang peningkatan 

fasilitas perpustakaan. Sedangkan indikator terendah dimiliki oleh “perasaan senang jika kebijakan 

pengembangan perpustakaan disertai dengan adanya kegiatan promosi dan pemasyarakatan 

perpustakaan”. 

Sikap yang terakhir yang berkontribusi tergadap perkembangan kebijakan perpustakaan 

adalah komponen kognitif. Indikator yang paling tinggi dalam membentuk komponen sikap kognitif 

dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebijakan perpustakaan adalah perasaan 

ingin tahu pengurus perpustakaan akan kebijakan pengembangan perpustakaan melalui penambahan 

koleksi buku-buku sebagai media dalam peningkatan prestasi belajar siswa di seluruh SMA di Kota 

Surabaya. Sedangkan indikator terendah yang dimiliki komponen tersebut adalah “kesiapan untuk 



 

berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan perpustakaan sekolah melalui kerjasama dengan 

sekolah lain”. 

Diharapkan agar pihak penelitian selanjutnya dapat memperkaya penelitian ini dengan 

menambahkan variabel lainnya seperti kepuasan siswa-siswi skolah menengah atas di surabaya 

sebagai dampak efektifitas yang diberikan oleh jajaran yayasan, serta dapat juga menggunakan 

pendekatan lainnya seperti kualitatif yang menggunakan data wawancara agar diperoleh hasil yang 

lebih kompleks. 
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