


"s&,l.{rr
r

PROSIDING Seminar lt{asional
"lnovasi Pembelajaran Melalui Hipnosis rlan Hipnoreropi',

ISBN: 979-604-148-o

Pengembangan,
Peqag$cat r,:.-.:',. i.

Sahid
FMIPAIIITIM
Makas ,',' '

.129 -142

, :,, . 
:..t .'

': l: l::::':: . :: 
j-

.,.143.--149

Penyelenggaro kminor: Unit Lob.Microteoching don Unconscious Mind hogram
FMIPA UNM Kerjasoma dengon Dinos pendidikan Koto Mdlessor

::tVll
;:,.'t ':.,:



i*,AZ'
q-.

PROSIDING Semlnar Nasional '

"Inovosl Pembelalamn Melalul Hlpnosls dan Hipnotcrapl"
ISBN:979-6t),F1,18-0

Persepsi Siswa terhadap Pelayanan Per?ustakaan SMP
Negeri 2 Barombong di l(abupaten Gorua

Habtbah

Dosen |urusan Adminis-lrasi Pendidikan Falulas llmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar; |L Tamalate I Tidung Makassar

6bstrak

fenis penelitian ini adalah penelitian kualiatif yang
menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang melihat
persentase unhrk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan
rariabel yang diteliti. Penelitian ini beruiuan untuk mengetahui
persepsi siswa terhadap pelayanan perpushkaan SMP Negeri 2
Barombong di l(abupaten Gowa. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa SMP Negeri 2 Barombong di lGbupaten Gowa &hun
pelaiaran 2Ot3/20L4 dan dipilih 89 siswa secara teknik random
sederhana sebagai sampel penelitian. Telcrik analisis data dilalcukan
dengan menggunakan telmik statistika deskriptif. Hasil analisis
statistika deskritptif diperoleh sebagai berikut (1) persepsi siswa
terhadap pelayanan langsung perpustakaan SMP Negeri 2

Barombong di Kabupaten Gowa terlaksana dengan baih melalui
kegiaan layanan sirkulasi,layanan rcferensi; dan layanan bimbingan
kepada penguna/pembaca dan (2) pesepsi siswa terhadap
pelayanan ddak langsung per?ustakaan SMP Negeri 2 Barombong di
I(abupaten Gowa terlalaana dengan baih melalui kegiaEn
pengadaan koleksi, keriasama pelayanan dengan perpustakaan lain,
keriasama dengan para guru dan kepala sekolah, serta pembinaan
minat baca dan promosi perpusakaan.

I(ata Krmclt Penepsi Sisla, Peloltanan Perpustakaan

PENDAHUTUAN

Perpustakaan berperan sangat penting dalam mencapai tuiuan

pendidikan. Di era pendidikan global seperti saat inl teori belajar yang

menunhrt siswa untuk mampu menuniukkan keterampilan mereka dalam

mengakses dan mengolah informasi dengan baik Maka dengan adanya

perpustakaan sekolah, proses belajar mengaiar meniadi terbantu karena

siswa dapat memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar

dan sumber informasi selain yang didapatkan di ruang kelas. Artinya
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perpustakaan sekolah adalah sarana pendidikan yang hrrut menentukan

pencapaian tuiuan lembaga yang menaunginya (Sinag4 ZOtt).

Tuiuan akhir didirikannya sebuah perpustakaan sekolah adalah untuk

mendayagunakan agar koleksi yang dimiliki dapat dimanfaatkan warga

sekolah karena tidak ada artinya jika koleksi yang telah dikumpulkan dan

disaiikan kepada pengunjung tidak dimanfaatkan secaftl maksimal. Hal yang

paling pokok dan menjadi denyut dari kegiatan perpustakaan adalah bagian

pelalanan yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan pengunjung

perpustakaan. oleh sebab itu, setiap petugas perpustakaan perlu

melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, selalu mengutamakan

kualitas layanan yang diberikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 20a7 tentang perpustakaan, Bab v Pasal L4 Ayat L,

menerangkan bahwa "layanan perpusakaan dilakukan secara prima dan

berorientasi bagi kepentingan pemustaka".

Menurut sutopo dan suryanto (2009:19), "pelayanan prima adarah

pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta

mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu".

Sedap penguniung perpustakaan tentu menginginkan pelayanan prima.

Untuk itu, pengelola perpustakaan dalam menialankan tugas selalu berusaha

untuk mewujudkan pelayanan prima. Pelayanan prima tidak hanya

ditentukan oleh pihak yang melayani, akan tetapi juga pihak yang akan

dipenuhi kebutuhannya. Mewujudkan pelayanan prima diperlukan standar

pelayanan yang tepat sebagai acuan penyelenggaraa& pengelolaan dan

pengembangan perpustakaan.

undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun zo0l Bab v
Pasal L4 Ayat 5, menerangkan bahwa "layanan perpustakaan

diselengarakan sesuai dengan standar nasional perpustalean untuk

mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka". selanjutnya dalam

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2AA9 tentang

Standar Nasional Perpustakaan Bab IV Pasal 16, pasal LT,danpasal i6Ayat i
meirerangkan bahwa:
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Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan
dan ienis pelayanan. Pada pasal 17 diterangkan mengenai
sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan
sistem ter$tup. Pasal 18 diterangkan mengenai ienis layanan
perpustakaan terdiri atas layanan telnis dan layanan
pemustaka

Berdasarkan observasi awal, peneliti memperoleh data berkaitan

dengan perpustakaan yaitu perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong yang

dikenal dengan nama "Nuryasin's Library'' dikelola 3 (tigal petugas

perpustakaan. Mengusung Visi yaitu "Perpustakaan yang bermutu sebagai

source of knowledge menuiu sarana belajar yang efektif', dan Misi yaitu

meningkatkan koleksi perpustakaan, meningkatkan manaieman pengelolaan

perpustakaan, dan meningkatkan SDM pustakawan menuiu pelayanan prima.

Selanjutnya perpustakaan ini menerapkan sistem layanan terbuka dan

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. lika dilihat dari

kondisi perpustakaannya, perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong

Kabupaten Gowa termasuk perpustakaan yang memiliki sarana dan

prasarana yang lengkap, mulai dari ruang/gedang, perabot dan bahan

pustakanya.

Bahan pustaka berupa buku-buku pelajaran yang disiapkan

perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong sesuai dengan kurikutum yang

berlaku sehingga dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar dan

sumber informasi. Kehadiran perpustakaan sangat membanhr warga sekolah

khususnya siswa dalam proses belaiar mengaiar. Kegiatan yang dilakukan

siswa setiap hariyaitu sebelum memulai pelajaran adatah meminjam buku di

perpustakaan sekolah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Selain

itu, siswa juga dapat meminjam buku yang lain yang dapat menambah

pengetahuan mereka. Aktivitas seperti ini menunjukkan bahwa

perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong dapat menialankan manfaaErya

sebagai sumber informasi dan sumber belaiar. Namun, saat ini kendalanya

terleak pada aktivitas pelayanan perpustakaan yang belum optimal, yaitu:
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L. Aspek pelayanan langsung yaitu petugas perpustakaan belum tegas

dalam memberikan sanksi dan memberlakukan peraturan atau tata

tertib perpustakaan sehingga masih sering terdapat siswa yang

melanggar peraturan atau tata tertib, seperti menghilangkan, merobeh

dan terlambat mengembalikan buku. Kondisi seperti ini tentu

berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari bahan pustale yang

dimiliki perpustakaan.

2. Aspek pelayanan tidak langsung yaitu petugas perpustakaan belum rutin

mengadakan kegiatan-kegratan di luar aktivitas pelayanan langsung

misalnya perlombaan yang dilaksanakan secara periode fsetahun) yang

diikud oleh para siswa dengan jenis perlombaan membaca, meringkaq

dan mengarang. Selain itu, petugas perpustakaan juga harus sering

mengumumkan tentang keberadaan dan manfaat dari perpustakaan

melalui momentum-momentum yang tepat, misalnya ketils penerimaan

siswa baru.

Dari permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelayanan

perpusakaan sekolah, menjadikan alasan yang menarik untuk diteliti lebih

lanjut bagaimana persepsi siswa terhadap pelayanan perpustakaan SMP

Negeri 2 Barontbong di I(abupaten Gowa.

METODE PENETITIAN

Pendekatan dan fenis Penelifian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu salah satu

pendekatan penelitian di mana datanya berupa angka-angka kuantitatif dan

analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono,Z0L?).Adapun jenis penelitian

ini adalah penelitian deskriptif persentase yang disusun sedemikian rupa

yang bertujuan untuk mendeslcipsikan atau menggambarkan keadaan

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digambarkan tentang pelayanan

perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di Kabupaten Gowa.

Vadabet penelitian

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, yaitu persepsi siswa

terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di thbupaten
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Gowa dengan beberapa aspek atau indikator yang menjadi perhatian utama

untuk dikaii, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung

perpustakaan sekolah.

Defi nisi Operasioanal Variabel

Persepsi siswa adalah pendapat atau pandangan berdasarkan

peogetahuan dan pengalaman,€ng dirasal<an siswa dan berujung pada

penilaian terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di

Kabupaten Gowa

Pelayanan perpustakaan sekolah adalah kegiatan pemberian pelayanan

kepada siswa sebagai pengguna perpustakaan berupa bahan pustaka

dengan tuiuan penyebarluasan informasi yang ada pada perpustakaan,

melalui dua kegiatan pelayanan, yaitu :

Pelayanan langsung yaitu pemberian pelayanan secara langsung

oleh petugas perpustakaan kepada pengguna perpustakaan, dan

hasilnya bisa secara langsung diterima seperti pelayanan sirkulasi,

pelayanan referensi, dan pelayanan bimbingan terhadap

pengguna/pembaca.

Pelayanan tidak langsung yaitu bentuk kegiatan pelayanan oleh

petugas perpustakaan yang tidak secara langsung memberikan hasil

seketika, seperti pengadaan kolelai, keriasama pelayanan dengan

perpustakaan lain, kerjasama dengan para guru dan kepala sekolalu

serta pembinaan minatbaca dan promosi perpustakaan.

Fopulasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelidan ini seluruh siswa SMP Negeri 2 Barombong

di Kabupaten Gowa sebanyak 781 siswa. Adapun teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini adalah simple random sampling atau teknik random

sederhana dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003). Penetapan

sampel dengan rumus Slovin yaitu dengan mengambil LOVo dari Populasi

yakni:
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N
n

1+N(d)2

Keterangan:

n = Ukuran sempel

N = Ulmranpopulasi

d = Tingkat kepercayaanAetepatan yang diinginkan = lTVo.

N
n=

1+N[d)z

n=
78L

1+7Bl(l0o/o)z

n = 88,64

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumtah sampel pada penelitian
ini adalah 88,64 atau dibulatkan menjadi 89 siswa yang dapat mewakili dari
populasi.

Teknlk Pengumpulan llata
Agar daa yang diperoleh dalam penelitian benar-benar akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikuu

1. Kuesiorler (AngkeQ

Angket yang diajukan adalah angket bersifat tertutup di mana

responden menjawab teril€t pada jawaban yang telah disediakan. Angket
tersebut dibuat oleh peneliti yang dikembangkan berdasarkan Hsi-kisi dari
persepsi siswa terhadap pelayanan perpustakaan sMp Negeri 2 Barombong

di lhbupaten Gowa yang terdiri dari 2 (dua) aspelq yaitu: aspek pelayanan

langsung dan aspek pelayanan tidak langsung.

Angket persepsi siswa terhadap pelayanan perpusakaan sMp Negeri

2 Barombong di lGbupaten Gowa, secara keseluruhan terdiri dari 30 item
per'tanyaan. Di mana aspek pelayanan langsung perpustakaan sekolah terdiri

Penyelerqgom *mlnor: ltnft Lob.Microteo&W don tln@nscidts Mittd progmm
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dan 23 item pertanyaan dan aspek pelayanan udak langsung perpustakaan

sekolah terdiri danT item pertanyaan. Adapun skala yang digunakan adalah

Rating Scsle dengan 4 {empat} kategon, }raitu 4 (sangat baik), 3 [baik), 2

(cukup baik), 1 fkurang baik). Skala rating scale digunakan untuk mengukur

sikap, pendapag dan persepsi responden terhadap suatu obiek yang sedang

direlfti.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang dapat

memberikan informasi dengan melihat, mencatat, dan mempelaiari

dokumen-dokumen mengenai pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2

Barombong di Kabupaten Gowa.

TeknikAnalisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

atau generalisasi.

Rumusan persentase yang dikemukakan oleh Ali (1985: 184),

yaitu:

n
P = - xL00o/o

N
Keterangan : P = Persentase (iumlah persentase yang dicariJ

n = Nilai yang diperoleh

1.f = |umlah populasi.

Untuk menarik kesimpulan secara kuantitatif dikemukakan pedoman

yang dikemukakan oleh Arikunto (Geography, 2013) yaitu sebagai berikut:

a. 25o/o - 43,75o/o adalah kategori kurang baik

b. 43,76Vo - 62,500/o adalah kategori cukup baik

c. 62,5lVo - 8L,z|o/oadalah kategori baik

d. .8L,260/o - l}Oo/oadalah kategori sangat baik
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil Anatiiis Tiap Indikator Variabel Penelitian: Pelayanan lang:sung
Perpustakaan

lumlah item pertanyaan untuk persepsi siswa terhadap pelayanan

langsung perpushkaan SMP Negeri 2 Barombong di l(abupaten Gowa

bedumlah 23 item pertanyaan. fumlah responden sebanyak 89 orang dengan

demikian skor tertinggi (skor ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah

sebesar 356 (89 x 4), sedangkan skor ideal untuk indikator pelayanan

langsung perpusakaan adalah 8188 (356 x 23). Berdasarkan skor tersebut,

maka selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan tabel distribusi

frekuensi, di mana analisis selengkapnya dapat dilihat pada abel di bawah

ini:

Tabel l. Hasil Analisis Data untuk Persepsi Siswa Terhadap
Pelayanan langsung Perpustakaan SllP Negeri 2 Baronnbong di
Ikbupaten Gowa

pat

Fri
2

No.
IEm

hh

[k
ET

m
Pertanyaan Persentase'"iiir* I(ategori

L. Melakukan pendaftaran calon
anggotilDerPustakaan' 289 356 81,18 Baik

Menyiapkan perlengkapan
2. peminjaman berupa kartu 288 355

Deminiaman dan anggota.
80,90 Baik

Melakukan proses penyusunan

3. perlengkapan peminiaman
ouxu paoa tempat yang 287 355

disediakan dengan terstruktur.

80,62 Baik

Pelayanan peminiaman buku
4. terhadap

Derpustakaan
pengguna 290 356 8L,+6 Sangat Baik

Pelayanan pengembalian buku
5. terhadap

perpustakaan
pengguna 3t4 356 BB,2O Sangat Baik

Melaksanakan sistem layanan
terbuka (open access) dalam 319 356
prosedur peminiaman buku.

89,61 Sangat Baik

Membantu pengguna
7. perpustakaan dalam mencari 282 356

buku yang diinginkan.
79,21 Baik

8. Y:*"lfa setiap buku yang z*g 356dikembalikan oleh peminiam 81,18 Baik

Penyelenggom *mlnor: Unit lab.Micrfreoching don Uncondous Mind Prqtom
FMIPA UNM lQgosama deryron Dinas Pendidikon lbb Mobssar



jft enoSIUING Semlnar Naslonal
$ "lnovasl PembelaJaran Melalui Htpnosts dan Htpnoterapl'
?aa

ISBN:979-60G1,t8-0

sebelum buku tersebut
disimpan pada raknya.
Memberikan peringatan

o kepada pam peminjam yangY' teilambat mengembalikan 272 356

buku.

76,4A Baik

Memberilan sanksi kepada

f n peminiam yanglu' L*ns;ualikan buku dalam 24e 356

keadaan rusak

69,66 Baik

LL- [fin}flH,*t:, 
treraPikan zoz 3s6 84,83 Sangat Baik

lZ. Membuat statistik penguniung ZgL 356perpuslaKaan. 78,93 Baik

statsitik
buku 225 356 63,20 Baik

r*. [ffiXi*]'fiil1Xffi*d"d zse sso eo,go s"L
Memperkenalkan bentuk

15. pelayanan referensi kepada 285 356 8OO0 Baik
. setiap penguiung.

Membuat
13" peminiaman

perpustakaan.

Menunjukkan dan

L6. menielaskan manfaat berbagai
lerus roreksi/buku yang 280 355

tersedia.

78,65 Baik

Menjawab setiap pertanyaan-

tT. pertanyaan berkenaan dengan
masalah atau informasi yang 282 356

dibutuhkan penguniung.

79,2L Baik

Menuniuldcan sikap ramah dan
18. sopan terhadap pengunjung 323 356

perPustakaan.
90,73 Sangat Baik

Menjelaskan kepada para

ig. PengunjYlg bagaimana cara
mempenaxukan buku dengan 296 356

baik

83,15 Sangat Baik

Melakukan
terhadap

20. perpustakaan
mengetahui
kewaiibannya.

bimbingan
angota

dalam 285 356
hak dan

80,06 Baik

Menerangkan kepada warga

ZL. sekolah, . utamanya siswa
. mengenar keberadaan dan 286 355

manfaat dari perpustakaan

80,3.4 Baik

Penyelerggoru Seminor: Unlthb.Microtcodt@ hn Unconsdous Mid Progmm
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melalui momentum-

hik

momentum vang tepaL
Mengadakan kegiatan

22. pameran sederhana tenhng Z3S 356 66Of Baik
masalah
Pengelola perpustakaan secara

23 fffiXt::Hlfl,**mff; z4s ss6 69,94
aik

'tBaik

rik Hasil Analisis Tiap Indikator variabel penelitian: pelayanan Tidak
Langsung Perpustakaan

Persepsi siswa terhadap pelayanan tidak langsung perpustakaan sMp

Negeri 2 Barombong Kabupaten Gowa berjumlah 7 (tuiuh) item pertanyaan.

lumlah responden sebanyak 89 orang dengan demikian skor tertinggi (skor

ideal) untuk setiap item pertanyaan adalah 3s6 (99 x q), sedangkan skor
ideal untuk aspek pelayanan tidak langsung perpustakaan adalah 24gz tgs6
x7).

Gambaran terhadap pelayanan ddak rangsung perpusakaan sMp

Negeri 2 Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan jawaban angket dari
setiap responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasll Analtsls Data untuh persepsl siswa Terhadap pelayanan

lid"k langsung Perpustakaan sMp Negeri 2 Barombong di l(abupaten
Gowa

Pertanyaan Persentase
I(ategori

dk

ik

k

Baik

Iaik

IIo.
Item

Pengadaan buku
24. dengan kebutuhan

sekolah.

sesuai
warga 284 356 79,79 Baik

&95 8188
Sumber: Olah data item nomor l-23 tehun 2013

)q Melakukan kerjasama dengan
perpustakaan lain. 250 356 70,22 Baik

?A Melalarkan kerjasama dengan
guru dan kepala sekolah. 305 355

Menginformasikan adanya
27. jenis koleksi baru di ZZs

95,96 Sangat Baik

77,25 Baik356

Melakukan kegiatan
Hour" dengan cara

"Story
mengisi 27L 356 76,12

Penyelenggom kmlnor: llnit Lob.Mladeod$ng dan ltnconsc.tots Mid proyom
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Membentuk kelompok diskusi
29. dipandu oleh ketua OSIS dan 284 356 79,78 Baik

petugas perpusakaan.
Memberikan penghargaan
atau hadiah sederhana kepada

30 para siswa yang rajin 2L3 356
berkunjung dan
memanhatkan perpustaloan.

59,83 Cukup Baik

IUMIIUI 1883 2492 75,56 Baik
Sumber: Olah dah item nomor 24-3A tahun 2013

Deskripsi Secara Umum

Untuk analisis data secara umum dalam var{abel penelitian terdiri

dari 30 item pertanyaan, dimana setiap item diberi skor tertinggi 4 (empat)

dan skor terendah 1 (satuJ. Iumlah responden sebanyak 89 orang dengan

demikian skor tertinggi fskor ideal) untuk setiap item adalah 355 (89 x 4),

sedangkan skor ideal untuk variabel pelayanan perpustakaan adalah 10.680

(356 x 30) atau akumulasi dari skor ideal masing-masing indikator.

Gambaran terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2

Barombong di lkbupaten Gowa, berdasarkan jawaban angket dari setiap

responden diperoleh hasil seperti terangkum dalam tabel'berikut ini :

Tabel 3. Hasil Analtsts Data secara Umum Persepsi Stswa Terhadap
Pelayanan Perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di lhbupaten Gowa.

No. Indikator N P l(ategori

1. Pelayanan Langsung Perpusakaan
Baik

6495 8188 79,32

Z. Pelayanan Tidak Langsung Perpustakaan 1883 2492 75,56
Baik

tumlah 8378 10680 78AS Baft
Sumber: Olah dah item nomor 1-30 tahun 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk setiap indikator dari

variabel penelitian terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2

Barombong di Ikbupaten Gowa berada pada lriteria baik Hal tersebut

menunjukkan bahwa baik dari aspek pelayanan langsung fpelayanan

sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan bimbingan kepada

Penyelerqigom*mlnor: Unft Lob,Microtedting dan Utron*iqs Mhd Prqrom
FMTPA UNM Kerlosoma dengoo Dinos PendWkon l(do tu/otossot
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pengguna/pembaca), dan aspek pelayanan ddak langsung fpengadaan

koleksi, ke4asama pelayanan dengan instansi luar, kerjasama dengan para

guru dan kepala sekolah, pembinaan minat baca dan promosi

perpustaakaan) sudah berialan dengan baik

1) Untuk aspek pelayanan langsung perpustakaan sekolah, iumlah skor riil
(n) dengan skor rata-ra ta 7 9,32 o/a.

2) Untuk aspek pelayanan tidak langsung perpustakaan sekolah, iumlah

skor riil (nJ dengan skor rata-rata75,56 o/o.

Dengan demikian, maka ditarik kesimpulan secara umum bahwa

pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di l(abupaten Gowa

terlaksana dengan baih yaitu skor riil sebesar 8378 dan skor rata-rata

sebesar 78,45 Vo.

Pembahasan Hasil Penelidan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan di

lingkungan berbagai lembag4 termasuk sekolah guna membantu tercapainya

setiap upaya pembelajaran. Tujuan akhir didirikannya sebuah perpustakaan

sekolah adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga sekolah,

khususnya siswa agar koleksi yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal

mungkin. Oleh sebab itu, petugas perpustakaan harus selalu memperhatikan

kebutuhan pemakai atau pengunjung perpustakaan karena tidak ada artinya

jika koleksi yang telah dikumpulkan dan disajikan kepada pemakai ternyata

tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Bagian layanan merupakan ujung tombak jasa perpustakaan yang

berhubungan secara langsung dengan pemakai. Baik buruknya citra

perpustakaan sangat ditentukan oleh bagian pelayanan. Mewujudkan

pelayanan prima bagr pengunjung perpustakaan dibutuhkan petugas

perpustakaan yang mampu memahami ienis pelayanan perpusAkaan supaya

warga sekolatr, kfiususnya siswa mendapat pelayanan malsimal ketika

menguniungi perpustakaan, fenis pelayanan yang harus diperhatikan dimulai

dari pelayanan langsung sampai dengan pelayanan tidak langsung.

Penyelenggoro kminor: Unlt Lobalaoteodlry dan Unc?/nsdot6 Mi,rd Hogrom
FMIPA UNM Ke4osoma dengso Ctiaas Pendldkan tbto Motosor

tsaik

tiri

n)

.lrl,I

&
m

2

rp

:



;ft, rnosluNG Semlnar Naslonal

$ "lnovasl Pembetalaran Melalul Hlpnosls dan Hlpaoterapl"
ISBN:979-fl),{-148{

Berdasarkan hasil penelitian menuniuHam bahwa pelayanan

perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di Kabupaten Gowa termasuk dalam

kategori baik dengan Rilai sebesar 78,45 7o rnelalui penilaian pada bebempa

aspeksebagai berikut:

L. Pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di lkbupaten Gowa

dilihat dari aspek pelayanan langsung termasuk kategori baik dengan

skor 79,32 o/o. Pelayanan ini meliputi : pelayanan sirkulasi, pelayanan

referensi, dan pelayanan bimbingan kepada pembaca.

2. Pelayanan perpusakaan SMP Negeri 2 Barombong di l(abupaten Gowa

dilihat dari aspek pelayanan tidak langsung termasuk kategori baik

dengan skor 75,560/o. Pelayanan ini meliputi : pelayanan pengadaan

koleksi, kegiatan keriasama pelayanan dengan perpustakaan

lain/instansi luar, kegiatan keriasama dengan guru dan kepala sekolah,

serta kegiatan pembinaan minatbaca dan promosi perpustakaan.

Dari keseluruhan aspek pelayanan perpustakaan, persepsi siswa

terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong di Ikbupaten

Gowa termasuk kategori baik dengan persentase skor 78,45 9o. Seperti yang

dikemulrakan Arikunto (Geography, 20L3) bahrara skor 62,510/o - 8l,25o/o

adalah kategori baik

KESIMPUI,AN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa

persepsi siswa terhadap pelayanan perpustakaan SMP Negeri 2 Barombong

di lGbupaten Gowa terlaksana dengan baih melalui 2 (dua) aspek pelayanan

perpustakaan sekolah, yaitu :

L. Persepsi siswa terhadap pelayanan langsung perpustakaan SMP Negeri 2

Barombong di Kabupaten Gowa terlaksana dengan baih melalui kegiatan

layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan bimbingan kepada

pengguna/pembaca.

2. Pesepsi siswa terhadap pelayanan tidak langsung perpusakaan SMP

Negeri 2 Barombong di l(abupaten Gowa terlaksana dengan baih melalui
' kegiaan pengadaan koleksi, kerjasama pelayanan dengan perpustakaan

Penyekrggaro *mlnor: Unit Lob.Mic,rotedfug don Unon*ior/6 Mtrrd Prqrom
FMIPA UNM Kerjawmo deryan Dinos Pendidikoa tbta Malossor
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lain, kerjasama dengan para guru dan kepala sekolah, serta pembinaan

minat baca dan promosi perpustakaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian lni, dikemukakan beberapa saran sebagai

berikur

1. Untuk aspek pelayanan langsung kepada petugas perpustakaan agar

lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada warga sekolah,

khususnya siswa yang melanggar peraturan perpustakaan sekolah, dan

rutin setiap periode (setahun) membuat statistik peminjaman dan

pengunj ung perpustakaan sekolah.

2. Untuk aspek pelayanan tidak langsung kepada petugas per?ustakaan

agar menerangkan atau menjelaskan kepada warga sekolah, khususnya

siswa tentang keberadaan dan manfaat perpustakaan sekolah melalui

momentum-momentum yang tepat, dan lebih rutin setiap periode

(setahun) mengadakan kegiatan-kegiaAn perpustakaan, misalnya

perlombaan membaca, meringkas, dan mengarang agar warga sekolah,

}fiususnya siswa merasakan besarnya manfaat dari perpusAkaan

sekolah, serta lebih memperhatikan cara atau strategi yang dapat

menjadikan perpustakaan sebagai tempat favorite bagr warga sekolah,

khusunya siswa.
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