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ABSTRAK 

 Perpustakaan sekolah merupakan sarana bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Siswa SMA mempunyai kebutuhan informasi untuk menunjang kebutuhan 

personal, peran yang disandang, serta lingkungan. Oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut siswa SMA melakukan penemuan informasi lewat saluran informasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, siswa SMA lebih memilih saluran informasi lain 

dibanding perpustakaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMA di Surabaya dalam memanfaatkan 

perpustakaan sekolah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Sampel penelitian ini adalah siswa SMA di Surabaya yang dipilih dengan menggunakan 

cluster random sampling. Pengumpulan data dilakukan lewat kuesioner. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa karakteristik responden, faktor psikologis, demografi, role 

related/interpersonal, lingkungan dan situasional, karakteristik sumber informasi, denda, 

tata ruang, serta tipe perilaku pengguna berpengaruh terhadap pemanfaatan 

perpustakaan sekolah oleh siswa SMA di Surabaya.  

 

Kata kunci: Faktor-faktor yang mempengaruhi, Perilaku Informasi, Perpustakaan 

Sekolah, Siswa SMA 

 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini didukung oleh UU No. 43 Tahun 2007 

tentang perpustakaan yang menyatakan bahwa setiap sekolah harus memiliki 

perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat penting dan strategis dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh karena itu, 

perpustakaan perlu lebih proaktif mengikuti perkembangan informasi dan 

berupaya menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pengguna.  

Seseorang membutuhkan informasi sebagai kebutuhan utama dalam 

menjalankan peranannya. Kebutuhan inilah yang pada akhirnya menjadi motif 

upaya penemuan informasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa siswa 

SMA di Surabaya lebih banyak memanfaatkan saluran informasi lain daripada 

perpustakaan (Harisanty, 2009). Hal ini terlihat bahwa kebutuhan informasi siswa 

SMA di Surabaya semuanya dapat dipenuhi oleh saluran informasi selain 

perpustakaan sekolah. Sebagian besar siswa SMA di Surabaya memanfaatkan 

televisi dalam pemenuhan kebutuhan informasi terkait hiburan dan peristiwa 

terkini. Pemanfaatan orang yang ahli di bidang tertentu banyak dimanfaatkan 

dalam pemenuhan kebutuhan informasi kesehatan seperti dokter, serta kebutuhan 

informasi religi seperti kyai, pendeta, maupun pemuka agama lainnya. Guru 

dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan informasi terkait pengembangan diri, 



penyelesaian tugas sekolah, penelitian, penyusunan makalah/artikel, pemberian 

pemahaman/ide baru tentang materi sekolah, kondisi sekolah, serta 

ekstrakurikuler. Toko buku/agen dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan 

informasi fashion/mode, hobi, pekerjaan, kebijakan pemerintah, serta informasi 

lokal tentang Surabaya. Kebutuhan informasi terkait pendidikan lanjutan setelah 

lulus SMA dipenuhi melalui internet. 

 Berdasarkan data tersebut maka diperlukan suatu kajian dan analisis yang 

dapat menghasilkan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan siswa SMA lebih memilih untuk memanfaatkan saluran informasi 

lainnya dibanding perpustakaan. Dengan demikian perpustakaan bisa 

memformulasikan layanannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMA di 

Surabaya memanfaatkan perpustakaan sekolah 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

yang digunakan sifatnya deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan hasil penelitian yang berupa data-data di lapangan yang ada 

secara deskriptif. Gambaran tersebut diperoleh dengan menginterpretasikan hasil 

tabulasi data untuk mendukung hasil analisis penelitian. Pendekatan deskriptif 

kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi siswa SMA lebih memilih untuk memanfaatkan saluran 

informasi lainnya dibanding perpustakaan serta menggambarkan model perilaku 

penemuan informasi siswa SMA. 

Lokasi penelitian ini dipilih di Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

Surabaya dengan pertimbangan yang dijadikan dasar pemilihan atau penentuan 

lokasi karena Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dengan 

demikian diasumsikan bahwa kebebasan memperoleh informasi terbuka lebar. 

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah siswa SMA di Surabaya. 

Dipilih siswa SMA dikarenakan masa itu merupakan masa remaja. Masa remaja 

adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai 

dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel acak klaster 

(cluster random sampling). Alasan menggunakan teknik ini  karena kerangka 

sampel yang berupa daftar nama individu tidak tersedia, tetapi yang tersedia 

adalah daftar kelompok/gugus (sekolah). Oleh karena itu dilakukan penarikan 

sampel dari gugus/klaster (sekolah). Setelah itu baru ditarik individu (Eriyanto, 

2007: 117). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: a) 

pengumpulan data primer, yakni dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung 

melalui wawancara terstruktur kepada responden dengan berpedoman pada 

kuesioner. Selain melalui kuesioner, pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan cara probing yang digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai kecenderungan yang (dianggap) unik yang dinyatakan oleh para 

responden; b) pengumpulan data sekunder, yakni diperoleh dalam bentuk yang 

sudah diolah oleh pihak-pihak tertentu, yakni data dari institusi yang yang terkait 



misalnya data SMA dan data siswa yang akan diteliti baik melalui website, brosur, 

dan publikasi-publikasi lainnya, yang digunakan untuk keperluan gambaran 

umum dan analisis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutanya adalah 

pengolahan data. 

Semua data primer yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan 

SPSS untuk statistik deskriptif, terutama untuk keperluan menampilkan tabel 

frekuensi tunggal. Data kuantitatif yang telah diolah kemudian dianalisis dan 

diinterpretasi secara teoritik. Data kualitatif yang diperoleh melalui hasil probing 

terhadap para responden juga digunakan untuk mempertajam dan memperkaya 

analisis. Pada akhirnya, penelitian deskriptif ini berupaya untuk memberikan 

gambaran sistematik tentang kenyataan dan karakteristik dari unit penelitian 

secara akurat dan faktual. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian mengenai perilaku informasi tidaklah terbebas dari atribut sosial 

kelompok yang diteliti. Hal ini karena bisa jadi faktor-faktor ini berpengaruh 

terhadap sumber dan saluran informasi yang dibutuhkan oleh siswa SMA di 

Surabaya. Berdasarkan hasil analisis di bab sebelumnya memperlihatkan bahwa 

faktor lama kunjungan ke perpustakaan sekolah, informasi layanan mengenai 

perpustakaan sekolah, dan jenis kelamin mempunyai hubungan dengan intensitas 

kunjungan mereka ke perpustakaan sekolah sedangkan faktor kelas, peringkat 

kelas, prestasi lain, ekstrakurikuler, asal sekolah serta pekerjaan orang tua/wali 

tidak mempunyai hubungan dengan intensitas kunjungan mereka ke perpustakaan 

sekolah. Berikut rincian dari karakteristik responden: 1) Usia responden antara 

14-19 tahun. Usia tersebut berada pada usia remaja yakni antara 12-21 tahun. 

Pada usia-usia tersebut tugas perkembangannya antara lain perkembangan aspek-

aspek biologis, menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan 

masyarakat sendiri, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan/atau 

orang dewasa yang lain, mendapatkan pandangan hidup sendiri, serta merealisasi 

suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan 

pemuda sendiri; 2) Status tempat tinggal: sebagian besar responden masih 

tinggal bersama orang tua. Remaja yang masih bersekolah masih terikat pada 

milieu orang tua meskipun mereka ingin membebaskan diri mereka dari ikatan 

tersebut; 3) Kelas: responden adalah kelas X dan XI; 4) Peringkat kelas: siswa 

yang mempunyai peringkat kelas melakukan pemenuhan kebutuhan informasi 

tidak hanya dari perpustakaan sekolah saja, melainkan juga dari berbagai saluran 

informasi yang lain, seperti internet maupun toko buku; 5) Prestasi lain: siswa 

yang mempunyai prestasi lain melakukan pemenuhan kebutuhan informasi tidak 

hanya dari perpustakaan sekolah saja, melainkan juga dari berbagai saluran 

informasi yang lain, seperti orang yang ahli di bidang tersebut; 6) 

Ekstrakurikuler: sebagian besar responden mengikuti ekstrakurikuler. Siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dalam melakukan pemenuhan 

kebutuhan informasi tidak hanya dari perpustakaan sekolah saja, melainkan juga 

dari berbagai saluran informasi yang lain, seperti orang yang ahli di bidang 

tersebut; 7) Lama kunjungan: sebagian besar responden memanfaatkan 

perpustakaan selama 15-30 menit; 8) Informasi layanan perpustakaan: sebagian 



besar responden mendapatkan informasi tentang layanan perpustakaan dari teman 

kemudian menyusul dari MOS (Masa Orientasi Siswa), petugas perpustakaan, 

edaran perpustakaan, datang sendiri ke perpustakaan, internet dan yang paling 

terkecil dari guru. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan intensitas kunjungan, 

responden yang mendapatkan informasi dari MOS, petugas perpustakaan, teman, 

maupun edaran perpustakaan mempunyai intensitas kunjungan ke perpustakaan 

yang tinggi; 9) Jenis kelamin: siswa SMA perempuan lebih sering mengunjungi 

perpustakaan sekolah daripada laki-laki; 10) Asal sekolah: tidak ada hubungan 

antara asal sekolah dengan intensitas kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah; 

11) Pekerjaan orang tua/wali: sebagian besar pekerjaan orang tua responden 

sebagai PNS/Polri/TNI, karyawan swasta, serta wiraswasta. Kegiatan siswa di 

perpustakaan sekolah sebagian besar untuk diskusi kemudian disusul dengan 

kegiatan mengerjakan tugas, meminjam, santai (karena ruangan ber AC), mencari 

informasi umum, membaca bacaan populer, sebagai tempat persinggahan apabila 

jam pelajaran kosong serta sebagian kecil dari mereka ada yang melakukan 

kegiatan pacaran di perpustakaan sekolah. 

Faktor Psikologis berkaitan dengan motivasi siswa SMA dalam 

memanfaatkan perpustakaan sekolah. Sebagian besar yang memotivasi mereka 

memanfaatkan perpustakaan adalah ruangan yang nyaman (ber-AC). Oleh karena 

itu ruangan yang nyaman sangat disarankan untuk memberikan kepuasan kepada 

pengguna. Ajakan dari teman berada di posisi kedua sebagai motivasi mereka. 

Teman memiliki pengaruh yang sangat besar di usia remaja. Pada perkembangan 

sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak, yaitu memisahkan diri dari 

orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya. Motivasi karena 

menyelesaikan tugas sekolah dan kecintaan membaca bukan menjadi faktor utama 

mereka padahal fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah adalah sebagai sarana 

pendukung kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu untuk fungsi ini masih 

belum optimal. Rekomendasi dari guru menduduki urutan kelima padahal peran 

guru sangat menunjang dalam pemanfaatan perpustakaan. Kewajiban guru untuk 

menumbuhkan kebiasan membaca siswa sebenarnya tidak terbatas hanya 

menghimbau, tetapi akan sangat baik jika guru juga memberikan dorongan yang 

lebih kongkrit, berupa tugas kepada siswa agar menelusuri informasi dan 

memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah atau paling tidak memerintahkan 

siswa agar menggunakan ruang perpustakaan untuk berdiskusi. Motivasi terkecil 

dari responden adalah karena prestise serta memanfaatkan waktu luang. 

Perpustakaan masih dipandang sebagai tempat prestisius. Pengguna perpustakaan 

identik dengan orang-orang yang rajin. Oleh karena itu untuk mendapatkan image 

rajin maka siswa rajin berkunjung ke perpustakaan. 

Faktor Demografi  dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 1) 

pengetahuan cara mengakses perpustakaan oleh siswa SMA masih rendah. Hal ini 

terlihat bahwa sebagian besar dari mereka langsung mencari ke rak apabila 

membutuhkan koleksi. Mereka tidak memanfaatkan katalog/OPAC (katalog 

online) karena menurut mereka akses melalui katalog/OPAC membingungkan. 

Apabila di rak mereka tidak mendapatkan koleksi yang dibutuhkan maka mereka 

lebih baik bertanya ke petugas perpustakaan. Hal ini berdampak pada buku yang 

dipinjam. Sebagian besar jumlah buku yang dipinjam siswa SMA per bulan 



kurang dari 2 eksemplar. 2) Kemampuan bahasa asing siswa SMA masih 

tergolong rendah. Hal ini terlihat bahwa siswa SMA menyukai koleksi yang 

berbahasa Indonesia. Sebagian besar responden tidak pernah memanfaatkan 

koleksi bahasa asing per bulannya. Bagi siswa SMA pemanfaatan koleksi 

berbahasa asing lebih dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami informasi 

yang terkandung di dalamnya karena mereka harus menerjemahkan terlebih 

dahulu sedangkan koleksi dalam bahasa Indonesia lebih cepat dipahami. 

Faktor Role Related/Interpersonal merupakan faktor-faktor yang 

berasal dari hubungan interpersonal yakni dari petugas layanan perpustakaan 

sekolah dengan siswa SMA selama kegiatan penemuan informasi. Sebagian besar 

responden mempunyai penilaian yang positif terhadap pelayanan petugas 

perpustakaan. Responden menilai petugas perpustakaan ramah dalam melayani, 

bersedia membantu, komunikatif dan menyenangkan, namun masih terdapat 

sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa petugas perpustakaan malas. 

Hal ini bisa dikarenakan karakteristik jasa yang heterogeneity yakni jasa bersifat 

sangat variabel karena terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Hal semacam 

ini terjadi karena jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan 

konsumsinya. Berbeda dengan mesin, orang biasanya tidak bisa diprediksi dan 

cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. Oleh karena itu aspek 

ini perlu mendapat perhatian khusus untuk memberikan pelayanan prima. 

Faktor Lingkungan dan Situasional meliputi: 1) Letak perpustakaan 

sekolah. Sebagian besar responden menilai bahwa letak perpustakaan mudah 

dijangkau oleh semua pihak. 2) Jam buka perpustakaan. Responden menilai 

bahwa jam buka perpustakaan sudah sesuai dengan waktu luang untuk 

berkunjung. Jam buka perpustakaan sesuai dengan jam sekolah. Oleh karena itu 

siswa SMA banyak mengunjungi pada saat istirahat. Waktu istirahat rata-rata 

sekitar 30 menit. Oleh karena itu tidak heran apabila waktu berkunjung mereka 

sebagian besar selama 15-30 menit. 3) Peran guru menjadi faktor penting yang 

mempengaruhi dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah. Menurut responden, 

guru banyak memberikan literatur wajib. Guru juga memberikan sumber referensi 

untuk mengaksesnya namun saluran informasi yang paling banyak disarankan 

guru adalah melalui internet. Perpustakaan sekolah buka menjadi rujukan utama. 

Adapun ada tugas bebas, sebagian besar siswa SMA memilih untuk mencari di 

internet. Berdasarkan pengakuan mereka, mengakses melalui internet lebih 

memberikan kelebihan bagi mereka yakni aksesnya cepat dan mendapatkan 

informasi yang banyak. 

Faktor Karakteristik Sumber Informasi merupakan ketersediaan dan 

kredibilitas informasi serta saluran (channel) komunikasi, meliputi: 1) kesesuaian 

buku di rak dengan katalog. Sebagian besar responden menilai bahwa buku yang 

tersedia di rak jarang sesuai dengan katalog. Hal ini disebabkan karena penjajaran 

koleksi di rak yang tidak sesuai aturan (tidak urut). Oleh karena itu pengguna 

banyak yang kesulitan menemukan koleksi yang dibutuhkan. 2) waktu yang 

dibutuhkan mencari koleksi di rak sebagian besar kurang dari 10 menit dan 

banyak juga yang 10-20 menit. Apabila dikaitkan dengan cara mengakses 

menunjukkan sebagian besar pengguna yang mengakses melalui katalog/OPAC 



serta bertanya ke petugas perpustakaan mengalami lama pencarian kurang dari 10 

menit sedangkan pengguna yang mencari langsung ke rak sebagian besar 

mengalami lama pencarian 10-20 menit. Dengan demikian pencarian koleksi 

dengan menggunakan alat bantu lebih mempercepat mendapatkan koleksi yang 

dibutuhkan. 3)  jumlah ketersediaan koleksi dinilai kurang lengkap namun dari 

segi keberagaman judul dinilai beragam. Responden menilai judul buku yang ada 

di perpustakaan sekolah beragam tetapi pada jenis koleksi yang tertentu. 4) 

kondisi fisik koleksi. Sebagian besar kondisi fisik koleksi tergolong baik, namun 

masih dijumpai koleksi yang sobek, kusam, banyak coretan. Hal ini bisa terjadi 

karena perawatan koleksi yang kurang maksimal maupun karena ulah pengguna. 

5) tahun terbit koleksi. Responden paling sering memanfaatkan koleksi terbitan 

tahun 2010an di perpustakaan sekolah. Faktor tahun terbit koleksi menjadi 

pertimbangan bagi mereka untuk memanfaatkannya. Dengan tahun terbit yang 

tidak terlalu lama diyakini informasi yang terkandung di dalamnya masih up to 

date. 

 Faktor Denda ditunjukkan melalui respon siswa SMA terhadap 

diberlakukannya denda apabila terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan 

yang telah dipinjam. Sebagian besar responden menilai bahwa dengan adanya 

denda membuat mereka disiplin untuk mengembalikan tepat waktu. 

 Faktor Tata Ruang berkaitan dengan kondisi di ruangan perpustakaan 

sekolah, meliputi: 1) sirkulasi udara. Ruangan perpustakaan dilengkapi dengan 

AC sehingga membuat sirkulasi udara yang nyaman. 2) pencahayaan. Sebagian 

besar responden menilai cahaya di perpustakaan sekolah terang. Perpustakaan 

buka mulai pagi sampai sore hari sehingga sinar matahari ikut membantu 

penerangan di perpustakaan. Perpustakaan sekolah juga dilengkapi dengan jendela 

kaca sehingga sinar matahari bisa masuk ke ruangan. 3) fasilitas tempat untuk 

membaca. Sebagian besar responden menyatakan bahwa perpustakaan 

mempunyai ruang baca dengan disediakan tempat duduk yang nyaman namun 

ruangannya sedikit sempit. Mereka biasanya menggunakan ruang baca baik untuk 

belajar kelompok maupun belajar sendiri. 

 Faktor Tipe Perilaku Pengguna berkaitan dengan karakteristik siswa 

SMA di Surabaya dalam kegiatan penemuan informasi, meliputi: 1) Sebagian 

besar responden melakukan perbandingan dengan sumber informasi lain apabila 

menelusur informasi yang dibutuhkan. Kriteria sumber informasi terpenting bagi 

mereka adalah keakuratan setelah itu baru berdasarkan kesesuaian judul, tahun 

terbit, dan sebagian kecil berdasarkan kepengarangan. Untuk meyakinkan akan 

kesesuaian informasi yang dibutuhkan, maka pertimbangan terbesar responden 

adalah dari judul dan resensi di sampul belakang buku. 2) Sebagian besar siswa 

SMA di Surabaya sadar terhadap perkembangan informasi. Responden yang 

berada pada fase remaja ini selalu ingin update terhadap informasi. Sesuai dengan 

karakteristik remaja bahwa mereka tidak mau dianggap sebagai orang yang kuper 

“kurang pergaulan” atau dikatakan oleh teman sebayanya “tidak gaul”. Oleh 

karena itu sebagian besar remaja selalu ingin mengikuti perkembangan terbaru 

agar tidak diasingkan oleh teman sebanyanya. Informasi yang sering diikuti 

berkaitan dengan hobi. Informasi yang menunjang akademik/sekolah tidak 

menjadi prioritas utama. 3) Sebagian besar responden mencari informasi bila 



membutuhkan. Pencarian seperti itu dikatakan pencarian aktif yakni seseorang 

melakukan pencarian informasi apabila mereka membutuhkan. Apabila dilihat 

dari tipologi pengguna, sebagian besar responden terus melakukan pencarian yang 

lebih rinci untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu sebagian 

besar siswa SMA di Surabaya termasuk pada tipe analytic. Pengguna informasi 

dengan tipe analytic ditandai dengan karakteristik memproses informasi secara 

lebih mendalam, mempermasalahkan pentingnya prestise dan melakukan proses 

review dalam pemilihan saluran terbitan. 

 

SIMPULAN 

Karakteristik responden berpengaruh terhadap intensitas kunjungan 

mereka ke perpustakaan, seperti faktor lama kunjungan ke perpustakaan sekolah, 

informasi layanan mengenai perpustakaan sekolah, dan jenis kelamin mempunyai 

hubungan dengan intensitas kunjungan mereka ke perpustakaan sekolah 

sedangkan faktor kelas, peringkat kelas, prestasi lain, ekstrakurikuler, asal sekolah 

serta pekerjaan orang tua/wali tidak mempunyai hubungan dengan intensitas 

kunjungan mereka ke perpustakaan sekolah. Faktor psikologis berkaitan dengan 

motivasi siswa SMA dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah. Sebagian besar 

yang memotivasi mereka memanfaatkan perpustakaan adalah ruangan yang 

nyaman (ber-AC). Faktor demografi  dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 

pengetahuan cara mengakses perpustakaan oleh siswa SMA masih rendah, serta 

kemampuan bahasa asing siswa SMA masih tergolong rendah. Faktor role 

related/interpersonal berpengaruh positif terhadap pemanfaatan siswa SMA di 

Surabaya ke perpustakaan sekolah. Sebagian besar responden mempunyai 

penilaian yang positif terhadap pelayanan petugas perpustakaan. Faktor 

Lingkungan dan situasional meliputi letak perpustakaan sekolah yang mudah 

dijangkau oleh semua pihak; jam buka perpustakaan yang sesuai dengan waktu 

luang untuk berkunjung; namun peran guru yang masih belum maksimal. Faktor 

karakteristik sumber informasi meliputi: buku yang tersedia di rak jarang sesuai 

dengan katalog; waktu yang dibutuhkan mencari koleksi di rak sebagian besar 

kurang dari 10 menit dan banyak juga yang 10-20 menit; jumlah ketersediaan 

koleksi dinilai kurang lengkap namun dari segi keberagaman judul dinilai 

beragam; kondisi fisik koleksi tergolong baik, namun masih dijumpai koleksi 

yang sobek, kusam, banyak coretan; tahun terbit koleksi yang paling sering 

dimanfaatkan adalah koleksi terbitan tahun 2010an. Faktor denda menunjukkan 

bahwa dengan adanya denda membuat siswa SMA disiplin untuk mengembalikan 

tepat waktu. Faktor tata ruang meliputi: ruangan perpustakaan dilengkapi dengan 

AC sehingga membuat sirkulasi udara yang nyaman; cahaya di perpustakaan 

sekolah terang; perpustakaan mempunyai ruang baca dengan disediakan tempat 

duduk yang nyaman namun ruangannya sedikit sempit. Faktor Tipe perilaku 

pengguna menunjukkan: Sebagian besar responden melakukan perbandingan 

dengan sumber informasi lain apabila menelusur informasi yang dibutuhkan; 

sebagian besar siswa SMA di Surabaya sadar terhadap perkembangan informasi; 

sebagian besar responden mencari informasi bila membutuhkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang akan peneliti 

kemukakan antara lain sebagai berikut: 1) perlu adanya kerjasama antara guru dan 



pihak perpustakaan; 2) perpustakaan digital menjadi alternatif di era sekarang ini; 

perpustakaan harus membekali pustakawannya dengan berbagai kompetensi yang 

menunjang tugasnya sebagai profesional informasi; diperlukan adanya promosi 

dan pelatihan tentang cara penemuan dan penggunaan sumber informasi di 

perpustakaan sekolah; perlu dijadikan pertimbangan bagi para pengambil 

kebijakan untuk menambah alokasi anggaran dalam pengadaan bahan pustaka 

maupun sarana prasarana yang menunjang pemenuhan kebutuhan informasi 

siswa; serta perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan apa yang dilakukan siswa 

SMA apabila mereka membutuhkan informasi, bagaimana cara mengatasinya, dan 

apa yang mereka lakukan apabila menemui hambatan yang sudah ditemukan di 

penelitian ini berkaitang dengan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMA 

dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah. 
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