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ABSTRAK 

 Setiap siswa untuk memenuhi kebutuhan informasi selalu melakukan kegiatan membaca 

yaitu dengan cara ke perpustakaan, kemudian para pelajar menggunakan perpustakaan sekolah 

sebagai referensi memenuhi kebutuhan informasi dan menyelesaikan tugas tugas sekolah 

mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap layanan 

perpustakaan di sman 1 waru sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Persepsi, yang 

diperkuat melalui teori pendapat ahli yaitu Rakhmat Jalaludin (2000), adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan dalam setiap proses penemuan informasi dikalangan para siswa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif  deskriptif dengan jumlah responden 100 siswa dari 

populasi 1180 siswa.  Individu yang memutuskan memilih berkunjung ke perpustakaan sekolah 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dan menambah wawasan dari para pelajar. 

 Jumlah pengunjung dalam kurun waktu juli 2016 – desember 2016 sebesar 3.055 

pengujung sedangkan pada bulan januari 2017 – juni 2017 sebesar 1.540 pengunjung. 

Berdasarkan data per 6 bulan menunjukkan penurunan pengunjung sebesar 49,6 % hal tersebut 

menunjukkan adanya masalah dalam intensitas minat berkunjung dan menggunakan jasa layanan 

perpustakaan SMA NEGERI 1 WARU. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada siswa mendapati adanya persepsi siswa 

mengenai layanan yang ada didalam perpustkaan menyatakan persepsi sangat baik sebanyak 

42%, persepsi baik sebanyak 40%, persepsi cukup baik 11%, persepsi kurang baik 5% dan 

persepsi sangat kurang baik sebesar 2%. temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan SMAN 1 

Waru sudah sedemikian optimal menjaga keseluruhan fasilitas fisik penunjang, dengan harapan 

kenyamanan siswa dalam mengakses layanan perpustakaan terwujud sehingga kunjungan siswa 

pada perpustakaan menjadi tinggi. 

Kata kunci : Persepsi, layanan perpustakaan, perpustakaan sekolah 

 

 

 

  



Pendahuluan 

 Perpustakaan sekolah merupakan salah 

satu fasilitas yang disediakan oleh sekolah 

sebagai pendukung dan penunjang proses 

kegiatan belajar mengajar bagi para 

murid.Keberadaan sebuah perpustakaan 

sekolah sangat membantu untuk menambah 

atau meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan bagi para murid di sekolah melalui 

literatur-literatur yang tersedia di 

perpustakaan.Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa perpustakaan dapat meningkatkan 

minat baca dari para siswa. 

 Pada saat ini perpustakaan sekolah 

mulai ditumbuh-kembangkan fungsinya 

sebagai tempat yang bukan hanya untuk 

mendapatkan informasi namun juga  sebagai 

pusat sarana rekreasi edukatif yang 

menyenangkan bagi pengguna jasa 

pepustakaan terutama para siswa sekolah, 

hal ini tentunya agar kegiatan memanfaatkan 

koleksi perpustakaan seperti membaca 

menjadi benar-benar menyenangkan dan 

tidak dianggap sebuah tekanan yang 

menjemukan atau melelahkan. 

 Dengan meningkatnya tantangan ilmu 

pengetahuan yang harus dikuasai, menuntut 

siswa untuk mendapatkan semua sumber 

informasi yang dapat digunakan khususnya 

di perpustakaan.Adapun sumber informasi 

tersebut terdiri dari bentuk tercetak dan 

bentuk elektronik. Oleh karena itu, 

perpustakaan selayaknya untuk terus 

menambah dan  mengembangkan koleksinya 

baik dalam bentuk tercetak maupun 

elektronik serta penyediaan fasilitas yang 

menunjang pemanfaatan informasi yang 

sudah ada. Selain itu, sumber daya manusia 

(SDM) yang ada, yaitu pustakawan sebagai 

pengolah informasi juga harus ditingkatkan 

kemampuannya untuk mengoptimalkan 

layanan perpustakaan. 

 Problematika yang sering dijumpai 

adalah intensitas kunjungan siswa sekaligus 

penggunaan layanan perpustakaan yang 

masih rendah dikalangan siswa.Hal ini bisa 

saja disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

sistem layanan perpustakaan yang kurang 

baik ataupun kemampuan pustakawan yang 

belum optimal dalam memberikan 

pelayanan. 

  Persepsi siswa terhadap layanan 

perpustakaan sangat menentukan dalam 

kesuksesan pengelolaan sebuah 

perpustakaan atau disebut kepuasan siswa 

sebagai pengguna layanan 

perpustakaan.Layanan perpustakaan sendiri 

dapat kita tinjau dari sisi kualitas layanan. 

Kualitas layanan dinyatakan baik apabila 

dapat kualitas tersebut pada akhirnya akan 

membetuk sebuah persepsi tentang layanan 

perpustakaan itu sendiri. 



 Persepsi itu sendiri menurut Rakhmat 

Jalaludin (2000), adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. 

Sedangkan menurut (Chaplin, 1989) 

persepsi diartikan sebagai proses 

mengetahui atau mengenali obyek dan 

kejadian obyektif dengan bantuan indera 

Sebagai cara pandang, persepsi timbul 

karena adanya respon terhadap stimulus.  

 Sedangkan sikap merupakan respon 

atas suatu fenomena yang diserap oleh 

seorang individu dalam hal ini adalah respon 

atau tindakan yang dilakukan oleh siswa 

terkait dengan pelayanan perpustakaan 

sekolah yang dirasakan oleh siswa pada saat 

menggunakan layanan perpustakaan. 

Menurut Djali sikap adalah kecendrungan 

untuk bertindak berkenaan dengan objek 

tertentu. Sikap bukan tindakan nyata 

melainkan masih bersifat tertutup (,djali 

2011).  

 Pada akhirnya sikap dan persepsi 

siswa terhadap layanan akan menentukan 

tingkat kepuasan layanan yang diberikan 

oleh perpustakaan terhadap siswa. Kepuasan 

itu sendiri menurut Lovelock dan Wirtz 

(2011) adalah suatu sikap yang diputuskan 

berdasarkan pengalaman yang 

didapatkan.Kepuasan merupakan penilaian 

mengenai ciri atau keistimewaan suatu 

produk atau jasa. 

memenuhi harapan dari siswa sebagai 

pengguna jasa perpustakaan dimana kualitas 

layanan tersebut merupakan kompleksitas 

ketersediaan pelayanan yang disediakan oleh 

perpustakaan seperti kelengkapan koleksi 

buku, ketersediaan wifi, ketersediaan 

pelayanan e-journal, ketersediaan informasi 

audio-visual. Dari segi  

 Berangkat dari uraian diatas, penulis 

tertarik untuk mengamati persepsi siswa 

terhadap perpustakaan sekolah yang ada 

diSMA NEGERI 1 WARU. Dalam 

pengamatan awal penulis, SMA NEGERI 1 

WARU memiliki perpustakaan yang 

dikelola oleh dua orang pustakawan yang 

memiliki background pendidikan dibidang 

perpustakaan. Kondisi gedung perpustakaan 

cukup layak, fasilitas memadai. Koleksi 

buku atau bacaan yang tercatat sampai juni 

2016 sebanyak yaitu kurang lebih sejumlah 

184 judul yang berjumlah 1.959 Eksemplar 

dan majalah sebanyak 120 Eksemplar yang 

ada di perpustakaan sma negeri 1 waru. 

 Jumlah pengunjung dalam kurun 

waktu juli 2016 – desember 2016 sebesar 

3.055 pengujung sedangkan pada bulan 

januari 2017 – juni 2017 sebesar 1.540 

pengunjung. Berdasarkan data per 6 bulan 

menunjukkan penurunan pengunjung 



sebesar 49,6 % hal tersebut menunjukkan 

adanya masalah dalam intensitas minat 

berkunjung dan menggunakan jasa layanan 

perpustakaan SMA NEGERI 1 WARU. 

Apabila ditarik dalam data harian pada bulan 

juli 2016 saja daftar pengunjung sebesar 130 

pengunjung apabila dibagi 26 hari masa 

aktif sekolah terdapat 5 orang perhari yang 

berkunjung, padahal jumlah siswa pada 

tahun tersebut adalah 1.180 siswa. 

 Kualitas layanan perpustakaan 

memiliki hubungan yang erat dengan 

sumber daya manusia yang ada didalamnya 

yaitu seorang pustakawan, Pustakawan 

adalah mitra intelektual yang memberikan 

jasanya kepada pemustaka.Pustakawan 

harus dapat memberikan pelayanan yang 

baik kepada pemustaka.Salah satu 

kompentensi yang harus dimiliki oleh 

seorang pustakawan adalah menguasai soft 

skills.Soft skills pada dasarnya merupakan 

keterampilan non teknikal dan terkait erat 

dengan kepribadian seseorang yang dapat 

menjadikan seseorang sebagai karyawan 

yang baik dan pekerja yang dapat 

diandalkan.Pustakawan harus dapat 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan pemustaka. 

 Agar dalam berkomunikasi dengan 

baik kepada pemustaka keterampilan dalam 

menguasai Soft skills sangat diperlukan, 

penguasaan soft skills harus dikuasai oleh 

pustakawan profesional, agar kepuasan 

pemustaka dapat terpenuhi, salah satu 

astribut soft skills yang harus dikuasai 

pustakawan adalah dapat berkomunikasi 

dengan baik, ramah dan sopan atau yang 

dikenal sebagai etika pustakawan, adalah 

kemampuan soft skills yang harus diberikan 

kepada pemustaka agar tercipta kepuasan 

yang diinginkan pemustaka. Dengan 

demikian Peran perpustakaan sekolah bisa 

dimaksimalkan mulai dari sumber daya 

manusia yang ada didalam internal sekolah 

sehingga mampu menarik para siswa akan 

sering pergi ke perpustakaan untuk 

membaca buku karena minat baca mereka 

yang besar dengan seringnya membaca tentu 

saja pengetahuan siswa akan bertambah 

luas. Tetapi kenyataaannya para siswa lebih 

memilih untuk bergerombol sambil bercanda 

dari pada membaca di perpustakaan 

sekolah.Kondisi ini bisa dibilang hampir 

terjadi di seluruh perpustakaan sekolah. 

 Kualitas layanan disamping berkaitan 

dengan etika pustakawan dalam melayani 

pengunjung juga berkaitan dengan 

ketersediaan fasilitas pelayanan.Fasilitas 

layanan yang baik adalah yang mampu 

memenuhi kebutuhan pengunjung, dalam 

hal ini siswa SMA NEGERI 1 WARU, 

sehingga para siswa merasakan manfaat 



dengan adanya perpustakaan disekolah 

mereka.Fasilitas-fasilitas tersebut seperti 

kecukupan ruang baca, sistem pencarian 

literatur yang mudah dipahami dan 

berbasiskan IT, kelengkapan koleksi buku 

dan kemudahan peminjaman. 

 Penelitian terkait hal ini telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Hikmah Nasution pada Tahun 

2014 dengan judul Persepsi Siswa Terhadap 

Layanan Perpustakaan Sekolah: Studi Kasus 

Smp Negeri 3 Medan. Penelitian tersebut 

dilakukan di Perpustakaan SMP Negeri 3 

Medan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persepsi siswa terhadap layanan 

perpustakaan SMP Negeri 3 Medan 

berdasarkan aspek-aspek yang telah ada 

pada perpustakaan yaitu koleksi, fasilitas, 

sumber daya manusia, dan layanan sirkulasi. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa 

persepsi siswa terhadap koleksi 

perpustakaan mengenai koleksi buku yang 

tersedia, koleksi buku yang membantu, 

keragaman koleksi, kemutakhiran koleksi, 

dan kesesuaian koleksi dengan kurikulum 

yang diterapkan di SMP Negeri 3 Medan 

sudah baik, hal tersebut dinyatakan dari 

sebagian besar (64%) jawaban siswa. 

Persepsi siswa terhadap fasilitas 

perpustakaan mengenai kenyamanan 

fasilitas perpustakaan, sarana dan prasarana, 

ketersediaan fasilitas, penataan fasilitas, dan 

penerangan perpustakaan SMP Negeri 3 

Medan kurang baik, hal tersebut dinyatakan 

dari sebagian besar (57%) jawaban siswa. 

 Hal tersebut menjadi dasar untuk 

meneliti persepsi siswa dengan alat indera 

manusia terhadap Perpustakaan Sekolah di 

SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Dengan ini 

Penulis mengajukan penelitian dengan judul 

sebagai berikut “PERSEPSI SISWA 

TERHADAP LAYANAN 

PERPUSTAKAAN DI SMA NEGERI 1 

WARU SIDOARJO ”. 

Persepsi Terhadap Koleksi Perpustakaan 

Sekolah 

 Koleksi perpustakaanAdalah semua 

bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, 

dan disimpan untuk disajikan kepada 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

informasi (Rahayuningsih, 2007). Koleksi  

perpustakaan  sekolah  adalah  semua  jenis  

bahan  pustakan  yang dikumpulkan atau 

diadakan, diolah, disimpan dan 

dimanfaatkan siswa atau guru yang  

menunjang  proses  belajar  mengajar  di  

sekolah  (Perpustakan  Nasional, 2001:11). 

 Koleksi dalam perpustakaan dapat 

berupa buku, majalah, artikel, journal, e-

book, koran maupun enslikopedia. Semua 

koleksi tersebut diklasifikasi baik menurut 



periode terbit maupun klasifikasi jenis 

bidang pengetahuan atau informasi 

didalamnya. Koleksi perpustakaan secara 

umum dapat diakses langsung dan 

digunakan saat itu juga dalam area 

perpustkaan. Namun apabila hendak dibawa 

keluar area perpustakaan maka akan ada 

serangkaian syarat prosedur peminjaman 

demi menjaga kualitas maupun ketersediaan 

koleksi. Jenis koleksi perpustakaan sekoilah 

terdiri dari: 

1. Buku pelajaran pokok; 

2. Buku pelajaran pelengkap; 

3. Buku bacaan (fiksi dan non fiksi); 

4. Buku sumber/referensi/rujukan; 

5. Terbitan berkala; 

6. Pamflet atau brosur; 

7. Media pendidikan (slide. film, kaset, 

dan piringan hitam);   

8. Alat peraga (slide. film, kaset, dan 

piringan hitam);   

9. Kliping (Perpustakan Nasional, 

2001:12). 

Koleksi dasar perpustakan sekolah adalah 

yaitu: 

1. Buku pelajaran pokok sekolah yang 

bersangkutan semua mata pelajaran. 

2. Buku pelajaran pelengkap yang 

digunakan di sekolah yang bersangkutan. 

3. Buku 

sumberreferensi/rujukkan.misalnya: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(SD/SLTP/SLTA). 

b) Kamus Bahasa Inggris 

(SLTP/SLTA). 

c) Kamus Bahasa Jerman, Jepang, Arab 

(SLTA). 

d) Eniklopedi Indonesia. 

4. Buku  bacaan  yang  mendukung  

semua  mata  pelajaran,  dan  bacaan  

yangdapat memberikan hiburan sehat 

(Perpustakaan Nasional, 2001:13). 

 Standar  koleksi  ini  terdapat  di  

dalam  Peraturan  Pemerintah  RI  7 Tahun 

2007 temtang Standar Nasional Pendidikan 

pasal 43 ayat 4 yang berbunyi” Bahwa 

standar jumlah buku teks pelajaran di 

perpustakaan dinyatakan dalam rasio 

minimal  jumlah  buku  teks  pelajaran  

untuk  masing-masing  mata  pelajaran  di 

perpustakaan satuan pendidikan untuk 

peserta didik 1:1. 

 Perpustakaan  Sekolah  dinyatakan  

bahwa  perpustakaan  adalah  unit  kerja  

yang memiliki  sumber  daya  manusia,  

ruang  khusus,  dan  koleksi  bahan  pustaka 

sekurang-kurangnya  1000  judul  terdiri  

dari  berbagai  disiplin  ilmu  yang  sesuai 

dengan jenis perpustakaan yang 

bersangkutan ( Perpustakaan Nasiona, 

2001:3). 

 



Pemanfaatan Koleksi 

 Pemanfaatan koleksi  menurut Sutarno 

(2006, 220) yaitu, „‟Agar perpustakaan 

tersebut dibaca dan dipergunakan secara 

maksimal oleh masyarakat, maka 

perpustakaaan harus menyediakan berbagai 

jenis koleksi dan layanan beserta sarana dan 

prasarananya‟‟. Berdasarkan pernyataan ini, 

dapat dipahami bahwa masyarakat akan 

membaca dan mempergunakan 

perpustakaan dengan maksimal apabila 

perpustakaan menyediakan koleksi dan 

layanan serta sarana dan prasarana yang 

mendukung kemudahan masyarakat dalam 

memanfaatkan koleksi perpustakaan. 

Sehingga, dapat dipahami juga bahwa 

pemanfaatan koleksi adalah suatu cara untuk 

menggunakan bahan pustaka yang telah 

disediakan perpustakaan, baik dengan cara 

membaca maupun meminjam.  

 Hal yang disebut memanfaatkan 

koleksi perpustakaan adalah dengan 

menggunakan secara maksimal koleksi yang 

telah dilayankan oleh perpustakaan. Dengan 

membaca di tempat, memfotokopi, 

meminjam dan lain-lain. Lancaster 

(Lancaster 1993, 77) membatasi pengertian 

pemanfaatan di ruang baca dengan bentuk 

pertanyaan sebagai berikut :  

1. Jika koleksi diambil dari rak, 

dan dikembalikan lagi, apakah 

koleksi itu sudah dimanfaatkan?  

2. Jika koleksi diambil dari rak dan 

sebagian dibaca, apakah koleksi 

itu sudah dimanfaatkan?  

3. Jika koleksi ada di ruang baca 

dan dibaca sekilas, apakah 

koleksi itu juga sudah 

dimanfaatkan?   

 Dari pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa pemanfaatan koleksi berlangsung 

apabila koleksi keluar dari rak dan koleksi 

dipinjam keluar dari gedung perpustakaan. 

Koleksi yang keluar dari rak dan dibaca 

diruang baca (inlibrary use) serta koleksi 

yang dipinjam keluar gedung perpustakaan 

melalui sirkulasi (out-library use). Namun, 

Koleksi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna perpustakaan belum tentu 

dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna 

apabila perpustakaan tidak mengolah, dan 

melayankan koleksi tersebut kepada 

pengguna dengan tepat, dan kemudian 

pengguna tidak dapat menemukan koleksi 

yang dibutuhkannya.  

Tujuan Pemanfaatan Koleksi  

 Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tujuan pengguna 



memanfaatkan koleksi perpustakaan. 

Handoko dalam Handayani (Handayani dan 

Laugu 2007, 28) menyatakan bahwa dari 

segi pengguna, pemanfaatan bahan pustaka 

di perpustakaan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal sebagai berikut :  

 1. Faktor Internal, meliputi :  

a. Kebutuhan, yang dimaksud 

dengan kebutuhan disini 

adalah kebutuhan akan 

informasi  

b. Motif, merupakan sesuatu 

yang melingkupi semua 

penggerak, alasan atau 

dorongan yang menyebabkan 

ia berbuat sesuatu  

c. Minat, adalah kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap 

sesuatu  

2. Faktor Eksternal, meliputi :  

a. Kelengkapan koleksi. 

Banyaknya koleksi referensi 

yang dapat dimanfaatkan 

informasi oleh pengguna  

b. Keterampilan pustakawan 

dalam melayani pengguna. 

Keterampilan pustakawan 

dalam melayani pengguna 

dapat dilihat melalui 

kecepatan mereka memberi 

layanan  

c. Keterbatasan fasilitas dalam 

pencarian kembali.  

Indikator Koleksi Perpustakaan 

 Indicator dalam mengukur Koleksi 

perpustakaan dalam penelitian ini didasari 

dan diturunkan dari pendapat Sutarno 

(2006), sebagaimana berikut : 

1. Kondisi fisik koleksi 

2. Penataan dan kerapian koleksi 

3. Kemutakhiran dan kelengkapan 

koleksi 

4. Kesesuaian koleksi dengan kebutuhan 

5. Sirkulasi koleksi 

 

Persepsi  Terhadap Layanan  

Pustakawan  

 Pustawakan merupakan bagian dari 

sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi perpustakaan. Peranan 

pustakawan demikian penting dalam 

membuat tujuan perpustakaan tercapai. 

Tanpa adanya kualitas yang baik dalam diri 

seorang pustakawan maka tujuan 

perputakaan akan sangat sulit tercapai. Hal 

ini merupakan suatu dampak dari adanya 



fungsi pustakawan yang merupakan layanan 

awal yang didapatkan oleh pemakai dan 

dapat mempengaruhi persepsi layanan 

perpustakaan secara umum. 

 Hermawan, Rachman (2006:57) 

peranan pustakawan dalam melayani 

penggunanya dan sangat beragam, misal 

saja perpustakaan khusus di samping 

menjadi pustakawan dapat pula sebagai 

peneliti, minimal sebagai mitra 

peneliti.pustakawan merupakan pekerja 

professional, yang jelas membutuhkan 

keahlian dan keterampilan tertentu, sehingga 

kinerja yang terbentuk merupakan hasil dari 

kesungguhan memiliki etos kerja dan 

keterikatan atau komitmen sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilan. 

 Pustakawan dapat diartikan sebagai 

orang yang pekerjaannya atau profesinya 

terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan 

pustaka. Menurut pendapat Hermawan 

(2006: 45) menyatakan bahwa, ”pustakawan 

adalah seorang yang melaksanakan kegiatan 

perpustakaan dengan jalan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu 

pengetahuan, dokumentasi dan informasi 

yang dimilikinya melalui pendidikan”.  

Sedangkan dalam Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa 

”Pustakawan adalah seseorang yang 

memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan 

pengelolaan dan pelayanan perpustakaan”.  

 Terkait dengan pelayanan, seorang 

pustakawan Menurut Soeatminah (1992), 

pelayanan dikatakan baik apabila dilakukan 

dengan: (1) cepat, artinya untuk 

memperoleh layanan, orang tidak perlu 

menunggu terlalu lama, (2) tepat waktu, 

artinya orang dapat memperoleh kebutuhan 

tepat pada waktunya, (3) benar, artinya 

pustakawan membantu perolehan sesuatu 

sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari 

itu pelayanan di perpustakaan ideal nya 

dapat lebih memikat, bersahabat, cepat, dan 

akurat, ini berarti orientasi pelayanan 

perpustakaan harus didasarkan pada 

kebutuhan pengguna, antisipasi 

perkembangan teknologi informasi dan 

pelayanan yang ramah, dengan kata lain 

menempatkan pengguna sebagai salah satu 

faktor. 

 Dari uraian diatas dapat diketahui 

bahwa pustakwan merupakan bagian dari 

sumber daya manusia dalam organisasi 

perpustakaan yang memiliki fungsi dan 



peranan yang cukup penting dalam 

memberikan persepsi kepuasan bagi 

pengunjung atau pemakai jasa perpustakaan. 

Dengan peran penting tersebut maka 

seorang pustakawan dituntut untuk terus 

mengembangkan diri dan kompentensinya 

dengan landasan profesionalitas. 

 

Kesimpulan 

Dalam penelitian “Persepsi Siswa 

Terhadap Layanan Perpustakaan Di SMA 

Negeri 1 Waru Sidoarjo” ini, peneliti 

menemukan beberapa temuan yang menarik 

dilapangan. Dari temuan ini dapat 

menggambarkan identitas responden yang 

dapat berkontribusi ketika siswa atau siswi 

melakukan penemuan informasi. 

 Dari hasil perolehan data-data yang 

dihimpun berdasarkan pertanyaan 

kuisioner,temuan data pada bab III, dan hasil 

interpretasi analisis secara teoritik pada bab 

IV peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

:  

1. Persepsi siswa terhadap pelayanan 

segi layanan fasilitas mendapatkan 

hasil yang cukup baik sebagaimana 

dimana rentang dimulai dari kelas 

X,XI dan XII. menyatakan persepsi 

sangat baik sebanyak 42%, persepsi 

baik sebanyak 40%, persepsi cukup 

baik 11%, persepsi kurang baik 5% 

dan persepsi sangat kurang baik 

sebesar 2%. temuan ini menunjukkan 

bahwa perpustakaan SMAN 1 Waru 

sudah sedemikian optimal menjaga 

keseluruhan fasilitas fisik penunjang 

yang terdapat di dalam perpustakaan 

dengan harapan kenyamanan siswa 

dalam mengakses layanan 

perpustakaan terwujud sehingga 

kunjungan siswa pada perpustakaan 

menjadi tinggi. 

2. Persepsi siswa terhadap layanan 

koleksi sebagaimana tercantum  pada 

tabel 10 menunjukkan hasil persepsi 

bahwa 58% siswa menyatakan 

sangat setuju “kondisi fisik koleksi 

buku di perpustakaan masih bagus”, 

33% cukup setuju, 7% netral dan 

hanya 2 % yang menyatakan tidak 

setuju. Temuan ini menunjukan 

bahwa koleksi di perpustakaan sudah 

sangat lengkap dan selalu edisi 

terbaru dalam memenuhi kebutuhan 

siswa dan siswi. 

3. Hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar siswa memberikan 

persepsi yang cukup baik dalam segi 

kinerja pustkawan yaitu 

mendapatkan persepsi sangat baik 



sebanyak 13%, persepsi baik 45%, 

persepsi cukup baik 15%, persepsi 

kurang baik 15% dan persepsi sangat 

kurang baik sebesar 12%. Hasil ini 

menandakan bahwa kinerja 

pustakwan dipersepsi baik oleh para 

siswa dimana sebagian besar siswa 

menyatakan pustakawan sering 

tersenyum saat melayani para siswa, 

cepat dalam melayani, memiliki 

empati yang tinggi. 

4. Sikap siswa setelah mendapatkan 

pelayanan dan mengakses layanan 

fasilitas perpustakaan adalah 7% 

sangat setuju dengan pernyataan 

sering menggunakan fasilitas 

perpustakaan, 80 % setuju, 10% 

cukup setuju, 3 % kurang setuju dan 

0 % yang menyatakan sangat kurang 

setuju. Hasil ini mencerminkan 

bahwa fasilitas perpustakaan 

dianggap memenuhi kebutuhan 

siswa sehingga respon siswa adalah 

kembali mengakses fasilitas-fasilitas 

yang terdapat diperpustakaan 

SMAN1 Waru. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

5% sangat setuju dengan pernyataan 

lebih dari 1 kali dalam satu minggu 

menggunakan koleksi perpustakaan, 

78 % setuju, 10% cukup setuju, 3 % 

kurang setuju dan 0 % yang 

menyatakan sangat kurang setuju. 

Hasil tersebut menunjukkan sebagian 

besar siswa yaitu 78 % mengakses 

koleksi lebih dari sekali. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan 

siswa terhadap koleksi sangat tinggi 

dan karena persepsi atas koleksi 

cukup baik maka sikap siswa 

ditunjukkan melalui penggunaaan 

koleksi perpustkaan lebih dari 1 kali 

dalam seminggu untuk beberapa 

kebutuhan siswa itu sendiri. 

Dari total 100 Responden peneliti 

mendapatkan hasil penelitian 5% sangat 

setuju dengan pernyataan sering bertanya 

dan meminta bantuan pada pustakawan, 78 

% setuju, 13% cukup setuju, 2 % kurang 

setuju dan 2 % yang menyatakan sangat 

kurang setuju. Hasil tersebut menunjukkan 

siswa sangat mengapresiasi kinerja 

pustakawan dan mendorong suatu respon 

yaitu sering bertanya dan meminta bantuan 

pada pustakawan. 
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