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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan layanan ruang 

baca perpustakaan SMAN 2 Kota Mojokerto oleh siswa selaku pengguna layanan ruang baca 

tersebut. Pada penelitian ini, berlatar belakang pada argumen yang muncul pada masyarakat 

umum bahwa ruang baca perpustakaan biasanya hanya digunakan sebagai ruangan khusus 

membaca saja, padahal ruang baca memiliki peran penting dalam kegiatan belajar siswa, yakni 

suatu ruangan yang memiliki zona atau space khusus agar siswa dapat merasa nyaman dalam 

belajar, khususnya membaca koleksi buku yang ada di perpustakaan. Pada penelitian ini yang 

menjadi objek penelitian terhadap pemanfaatan layanan ruang baca perpustakaan adalah siswa-

siswi SMAN 2 Kota Mojokerto.  

Penelitian ini bertipe deskriptif, yakni memberi gambaran suatu gejala sosial tertentu 

yang sudah ada. Adapun analisa data kuantitatif sengaja dipilih karena prosedur penelitian yang 

menghasilkan data yang harus dianalisa setiap pendapat dari setiap siswa yang dijadikan 

responden. Sebagai penguat data, peneliti menggunakan probbing (wawancara) terhadap 

responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara, observasi dan 

penggunaan bahan dokumen. Jumlah sampel sebanyak 269 responden dari populasi yang 

berjumlah 819 siswa. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan ruang baca perpustakaan 

dapat dikategorikan sangat baik, karena secara teori perubahan perilaku individu, yakni 

pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa menggambarkan tingkat pemanfaatan siswa yang 

baik terhadap layanan ruang baca perpustakaan. 
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Ruang baca merupakan ruang yang digunakan oleh pengguna atau pengunjung 

perpustakaan untuk membaca bahan pustaka. Ruang baca bukanlah sekedar ruangan untuk 

membaca, melainkan sebagai sarana perekaman informasi dari sumber ilmu agar lebih 

“khusyuk”. Penempatan ruang baca pada umumnya berdekatan dengan koleksi, atau ruang 

koleksi dan ruang baca digabungkan dalam satu ruangan jika layanan yang dilakukan sistem 

terbuka. Fasilitas baca adalah perlengkapan perpustakaan yang disediakan di ruang baca untuk 

keperluan pengunjung perpustakaan seperti meja baca, kursi baca dan study carrel. 

 Menurut Bafadal (2009:150) penataan ruang dan perlengkapan yang tersedia harus ditata 

dan dirawat dengan baik sehingga benar-benar menunjang penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah secara efektif dan efisien. Keberadaan perpustakaan di lingkungan sekolah tidak akan 

ada artinya jika perpustakaan tidak ada yang mengunjungi baik siswa maupun guru. Untuk 

menghindari hal tersebut maka perlu bagi pengelola perpustakaan agar lebih memperhatikan dan 

mengelola layanan ruang baca di perpustakaan untuk membuat pembaca merasa nyaman berada 

di ruang baca perpustakaan tersebut. Dengan adanya ruang baca di perpustakaan diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi siswa dalam membaca. Karena, dengan membaca dapat membuka 

jendela ilmu pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat melahirkan pendidikan yang 

berkualitas dan anak didik yang mampu beranalisis. Kemampuan analisis sangat dipengaruhi 

oleh membaca karena membaca dapat mengasah inteligensi, kecakapan berbahasa, 

berkomunikasi dan menulis. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 Tahun 

2003 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena 

itu, dalam menunjang kegiatan belajar siswa dan agar tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, 

maka setiap sekolah hendaknya memiliki perpustakaan sekolah. 

Secara sederhana, perpustakaan sekolah merupakan sebuah gedung yang dijadikan 

sebagai tempat pengumpulan buku-buku sekaligus sarana untuk membaca bagi kalangan siswa 

maupun guru. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwa perpustakaan merupakan sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan dan 

memelihara berbagai jenis bahan pustaka yang sepenuhnya diperuntukkan sebagai sumber 

informasi oleh setiap pemakainya dengan tujuan agar dapat menunjang program belajar 



mengajar di sekolah, dengan cara usaha untuk menyediakan sumber-sumber informasi dalam 

bentuk karya tulis, cetak dan rekaman seperti naskah buku, terbitan berkala, surat kabar, brosur, 

folder, film dan sejenis lainnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang 

didalamnya mencakup gambaran atau koleksi data dari suatu obyek atau fenomena yang diamati. 

Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk membangun deskripsi (gambaran) apa adanya dari 

suatu fenomena yang berada dalam konteks penelitian. Gambaran tersebut diperoleh dengan 

menginterpretasikan hasil tabulasi data untuk mendukung hasil analisis penelitian. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei yaitu 

metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989:3).  

 Metode survei diterapkan karena jumlah populasi yang cukup besar, dimana polulasi 

tersebut yang nantinya dijadikan sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner 

yang dibagikan kepada siswa SMAN 2 Kota Mojokerto. 

Penelitian kali ini memfokuskan pada pemanfaatan layanan ruang perpustakaan 

khususnya ruang baca di SMAN 2 Kota Mojokerto. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui 

secara langsung hal-hal apa saja yang menjadi penyebab dan bagaimana pemanfaatan layanan 

ruang baca dalam meningkatkan minat baca siswa di SMAN 2 Kota Mojokerto. 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan lainnya yang 

dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X, XI dan XII di SMAN 2 Kota Mojokerto. 

 

Tabel 1.1 Populasi Siswa SMAN 2 Kota Mojokerto 

No Sekolah Jumlah Siswa tiap Kelas Jumlah 

Siswa X XI XII 

1 SMAN 2 Kota 

Mojokerto 

286 

siswa 

247 siswa 286 siswa 819 siswa 

 

Sumber : Data Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Mojokerto tahun 2011/2012 



Setelah diketahui hasil sampel sebesar 269, dapat dilanjutkan dengan menghitung melalui 

rumus proporsi random sampling untuk menetapkan jumlah sampel tiap kelas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2007:68) bahwa sampel yang representatif, cara pengambilan 

sampel menggunakan proporsional random dengan cara diundi. Perhitungannya dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus proporsi random sampling. 

Teknik pengambilan sampel acak (random) dari ukuran sampel yang sudah ditentukan 

adalah dengan cara menggunakan teknik simple random sampling yakni pengambilan sampel 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Hal ini juga 

dikarenakan anggota populasi yang menjadi sampel dianggap homogen.  

Tabel 1.2 Jumlah Sampel Siswa SMAN 2 Kota Mojokerto 

No Kelas Populasi Sampel Siswa Tiap Kelas 

1. X 286 94 

2. XI 247 81 

3. XII 286 94 

 Total 819 269 

 

Teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengumpulan Data Primer yaitu pengumpulan data secara mandiri oleh peneliti langsung 

melalui pengisian kuesioner oleh responden yang bersifat langsung. Tipe pertanyaan yang 

diajukan pada responden bersifat semi terbuka. 

2.  Pengumpulan Data Sekunder yaitu perolehan data dari berbagai jurnal dan laporan 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan layanan ruang baca serta minat baca, data 

statistik pengunjung perpustakaan, data statistik siswa SMAN 2 Kota Mojokerto dan profil 

perpustakaan SMAN 2 Kota Mojokerto. 

3.  Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dari pengamatan panca indera. 

Maksudnya untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan peneliti secara 

langsung di lokasi penelitian. 

 

 

 



Penelitian ini menggunakan Teknik Pengolahan Data yang mencakup : 

1. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data yang terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. Tinjauan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau 

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang maupun 

dengan interpolasi (penyisipan). 

2. Koding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-

huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang 

dianalisis. 

3. Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan 

data pada tabel-tabel tertentu dan mengukur angka-angka serta menghitungnya (Bungin, 

2005:168). Seluruh jawaban diberi kode dalam tabulasi. 

Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan adalah mengolah angka-angka yang 

diperoleh dari skor mentah menjadi suatu skor yang mudah dibaca dan disimpulkan. Analisis 

data bertujuan untuk memberikan makna data dalam memecahkan masalah penelitian. Ada 

beberapa teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang 

tersedia. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu data kuantitatif yang telah 

diolah dengan tabel frekuensi tunggal, kemudian dianalisis dan diinterprestasikan secara teoritik. 

Pada akhirnya, penelitian deskriptif ini berupaya untuk memberikan gambaran sistematik atau 

mendeskripsikan data tentang kenyataan dan karakteristik dari unit penelitian secara aktual dan 

faktual. 

Setelah angket terkumpul dari responden dan diperoleh data kasar, maka dilakukan 

skoring data dan selanjutnya dilakukan tabulasi. Dari proses ini akan diketahui tabel distribusi 

frekuensi. Pembuatan tabulasi didasarkan pada indikator dalam variabel, sehingga memudahkan 

dalam proses interpretasi data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan Teknik Persentase. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan 

menggunakan teknik ini adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dibaca dan 

dimengerti.  



 Menurut Supriyatna (2009) menyatakan bahwa secara umum, dalam berbagai referensi 

perubahan perilaku individu (sikap) memiliki 3 komponen yakni kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Komponen kognitif merupakan aspek perilaku individu yang berkenaan dengan 

penilaian individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk ke dalam otak manusia, 

melalui proses analisis, sintesis dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan 

diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. 

Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah dan sebagainya, pada akhirnya akan 

mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Sedangkan, komponen 

afektif dianggap sebagai komponen perasaan (emosi) individu terhadap obyek atau subyek yang 

sejalan dengan hasil penilaiannya. Selanjutnya, komponen psikomotorik berkenaan dengan 

keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. 

Sikap seseorang terhadap suatu obyek atau subyek dapat positif atau negatif.  

Adanya layanan ruang baca yang memadai harus didukung dengan pemahaman siswa 

mengenai beberapa aspek dalam pemanfaatan layanan perpustakaan, khususnya layanan  ruang 

baca perpustakaan. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bloom (dalam Sudrajat, 2008) 

yang menerangkan bahwa segenap usaha pendidikan sebaiknya diarahkan untuk terjadinya 

perubahan perilaku peserta didik secara menyeluruh dengan mencakup semua kawasan perilaku. 

Kawasan yang dimaksud adalah : 

• Kawasan Kognitif (pengetahuan) 

Merupakan kawasan perilaku individu yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau 

berfikir secara nalar. 

• Kawasan Afektif (sikap) 

Merupakan kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, 

kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. 

• Kawasan Psikomotorik (keterampilan) 

Merupakan kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan 

fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi psikis. 

 

 



Apabila dikaitkan dengan konteks penggunaan layanan ruang baca perpustakaan, maka 

dapat diartikan sebagai berikut : 

• Pengetahuan 

Merupakan kemampuan siswa untuk mengetahui cara pemanfaatan layanan perpustakaan, 

misalnya dengan cara siswa mengakses katalog untuk menemukan sumber informasi yang 

dicari. 

• Sikap 

Merupakan kemampuan siswa dalam mengartikan perpustakaan sebagai sarana untuk 

mencari informasi dan belajar, sehingga perpustaakaan akan selalu menjadi tempat utama 

dalam meningkatkan khasanah ilmu siswa. 

• Keterampilan 

Merupakan kemampuan siswa untuk menggunakan layanan ruang baca semaksimal 

mungkin, merawat, menjaga koleksi misalnya tidak merusak koleksi-koleksi yang tersedia di 

perpustakaan saat dibaca di ruang baca. 

Dalam pemanfaatan layanan ruang baca perpustakaan di SMAN 2 Kota Mojokerto oleh 

siswa selaku pengguna layanan, seorang siswa dapat dikategorikan memanfaatkan layanan 

tersebut apabila ada perubahan perilaku yang progresif pada diri siswa tersebut sesuai dengan 

sisi manfaat yang terdapat pada layanan ruang baca perpustakaan.  

Pada ranah kognitif atau pengetahuan, dalam bab sebelumnya dapat digambarkan bahwa 

hampir semua siswa sudah memahami mengenai status keanggotaan perpustakaan mereka, 

peraturan yang diterapkan dan memiliki pemahaman mengenai fasilitas di ruang baca 

perpustakaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari segi ranah pengetahuan, siswa sudah dapat 

dikategorikan memanfaatkan layanan ruang baca perpustakaan dengan baik. 

Sedangkan pada ranah afektif (sikap atau emosi) pada bab penyajian data sebelumnya, 

dapat dilihat bahwa hampir semua siswa sudah pernah melakukan kunjungan ke perpustakaan 

dengan dominasi tujuan adalah kegiatan membaca di ruang baca perpustakaan. Dalam bab 

sebelumnya juga dapat diketahui bahwa siswa sering melakukan kunjungan ke ruang baca 

perpustakaan dengan tujuan membaca koleksi buku perpustakaan. Intensitas kunjungan juga 

termasuk rutin. Kemudian, apabila dilihat dari gambaran perolehan manfaat dari ruang baca 

perpustakaan, hampir semua siswa menyatakan manfaat-manfaat berupa memudahkan dalam 



belajar, diskusi, membaca koleksi buku, memperoleh pengetahuan baru, meningkatkan motivasi 

dalam belajar, memudahkan dalam pergaulan dan memudahkan dalam mengerjakan tugas. 

Dalam gambaran perilaku siswa inilah seorang siswa dapat dinyatakan memiliki sikap yang baik 

dalam memanfaatkan layanan ruang baca perpustakaan.  

Selanjutnya, merupakan gambaran perilaku siswa pada ranah psikomotorik atau 

keterampilan. Keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam memanfaatkan 

fasilitas perpustakaan yang ada. Dalam bab penyajian data sebelumnya siswa sudah mampu 

menguasai cara penggunaan katalog perpustakaan. Kemudian dari hasil data dan probbing pada 

bab penyajian data sebelumnya dapat digambarkan bahwa hampir semua siswa disimpulkan 

dapat bersikap kritis dan inovatif dalam menawarkan suatu inovasi terhadap perkembangan 

perpustakaan.  

 Jadi, kesimpulannya adalah ruang baca tidak hanya sekedar ruangan untuk membaca. 

Ruang baca di perpustakaan memiliki andil penting dalam meningkatkan motivasi siswa untuk 

menggunakan berbagai layanan yang diberikan pihak perpustakaan kepada para siswa selaku 

pengguna. Dengan adanya ruang baca dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai 

pentingnya perpustakaan. Selain itu, pemanfaatan ruang baca perpustakaan juga sangat dirasakan 

oleh siswa dalam menambah wawasan mengenai informasi-informasi yang tidak didapat di 

dalam kelas. Ruang baca juga sangat bermanfaat dalam melatih kesadaran siswa dalam merawat 

fasilitas sekolah. Apabila ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa terhadap 

pemanfaatan layanan ruang baca, dapat disimpulkan bahwa siswa SMAN 2 Kota Mojokerto 

sangat memanfaatkan layanan ruang baca dengan baik.   

 SMAN 2 Kota Mojokerto sebagai Sekolah Bertaraf Internasional yang memiliki 

perpustakaan sangat memadai dan dilengkapi ruang baca yang representatif membuat siswa 

sebagai pengguna layanan perpustakaan lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan pergaulan 

siswa antar teman dalam suasana diskusi, bahkan diskusi ilmiah. Tentu saja, hal ini dapat 

mempengaruhi siswa dalam berfikir dan bersikap ilmiah. 
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2006 - Sekarang     : Ilmu Informasi dan Perpustakaan  

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 Universitas Airlangga Surabaya 

  

 

 

Computer Ability: 

Operating System   : Windows 98/ME/NT/2000/XP 

Microsoft Office  : Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, Ms.Publisher 

Open Office 

Automation & digitallization 

Katalogisasi dan klasifikasi buku atau non buku 

Language Ability 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Inggris  

 

 

 

Makan, Sleeping, Shopping. 

 

 

HOBBIES 

CONTACT INFORMATION 

PERSONAL INFORMATION 

EDUCATION 

SKILL & ABILITY 



 

 

“ Kegagalan bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan, tapi kegagalan adalah sebuah pengalaman 

yang berharga, dengan belajar dari kegagalan kita akan memperoleh keberhasilan” 

 

 

   Tertanda, 

 

   

(Nuning Setia Kurniawati) 

 

 

 

MOTTO 


