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ABSTRACK 

Nama  : Jumiati Agustina 

Nim   :1544400040 

Fakultas  :Adab dan humaniora 

Prodi/tahun : Ilmu Perpustakaan/2018 

Judul Skripsi :”Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang” XX+96+Lampiran 

 

Penelitian ini membahasa tentang “Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan 

Umum dan Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kelengkapan koleksi buku-buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan 

koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk 

mengetahui pemanfaatan buku-buku bahan rujukan umum dan khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif deskriftif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas 

berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul menjadi objek penelitian 

itu berdasarkan apa yang terjadi. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah 

penyebaran kuesioner atau angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penyebaran angket dilakukan kepada 70 pemustaka dengan menggunakan rumus P = 

F/N x 100% untuk menghitung frekuensi jawaban responden terhadap pertanyaan 

yang diberikan, maka akan mendapatkan hasil dari setiap jawaban responden dan 

untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan angket penulis menggunakan rumus 

persentase Skor = Skor diperoleh : Skor Ideal x 100% dan di interpertasikan 

menggunakan tabel koefesien korelasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: koleksi lengkap buku materi 

umum dan referensi khusus dengan skor 0,56857 dalam selang waktu 0,40-0,599 

tingkat pencapaian saat menyelesaikan koleksi buku bahan referensi umum dan 

khusus di Perpustakaan Fakultas IlmuTarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang, sedangkan kendala yang dihadapi oleh pengguna 

dalam pelayanan bahan bacaan umum dan referensi buku spesifik skor 0,53142 

berada pada interval 0,40-0,599 tingkat pencapaian sedang dan pemanfaatan buku 

rujukan umum dan spesifik skor 0,57114 berada pada level interval 0,40 -0,599 

tingkat pencapaiannya adalah pemanfaatan buku bahan referensi umum dan khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang. 

Kata kunci: Bahan rujukan umum dan khusus, Perpustakaan, Pegawai 



ABSTRACK 

 

Name   :Jumiati Agustina 

Nim       :1544400040 

Faculty      :Adab dan Humaniora 

Study Program/Years :Library Science/2018 

Thesis Title    :"Utilization of General and Special Reference Material 

Collections at the Tarbiyah and Teacher Training Faculty 

Library of Raden Fatah State Islamic University 

Palembang" XX+96+Attachment 

 

This research concludes about "Utilizing a Collection of General and 

Special Reference Materials in the Library of the Faculty of Science of Tarbiyah 

and Teacher Training of UIN Raden Fatah Palembang". The purpose of this 

study was to find out the complete collection of general and special reference material 

books at the Library of Tarbiyah and Teacher Training Faculty of Raden Fatah State 

Islamic University, Palembang, to find out what obstacles were faced in the service of 

collection of general and special reference material books at the Faculty of Science 

Library Tarbiyah and Teacher Training of Raden Fatah State Islamic University 

Palembang, to find out the use of general and special reference material books in the 

Library of Tarbiyah and Teacher Training Faculty of Raden Fatah State Islamic 

University Palembang. The type of research used in this research is descriptive 

quantitative research that aims to explain , summarizing various conditions, situations 

or various variables that arise to be the object of the research based on what 

happened. With the data analysis technique used is the distribution of questionnaires 

or questionnaires, interviews, observation and documentation. Distribution of 

questionnaires was carried out to 70 users using the formula P = F / N x 100% to 

calculate the frequency of respondents' answers to the questions given, then will get 

the results of each respondent's answer and to draw conclusions from the 

questionnaire questions using the formula percentage Score = Score obtained : Ideal 

score x 100% and interpreted using a table of correlation coefficients. 

The results of this study are as follows: complete collection of general and 

special reference material books with a score of 0.56857 in the interval of 0.40-0.599 

achievement level while completing a collection of general and special reference 

material books at the Library of Tarbiyah and Teacher Training Faculty of Raden 

Fatah State Islamic University Palembang, while the constraints faced by users in the 

service of general and specific reference material book collection scores 0.53142 are 

in the interval 0.40-0.599 moderate achievement level and utilization of general and 

specific reference material books score 0.57114 is at the interval level 0.40 -0,599 the 

level of achievement is the utilization of general and special reference material books 

at the Library of the Tarbiyah and Teacher Training Faculty of Raden Fatah State 

Islamic University Palembang. 

Keywords: general and special reference materials, library, employees 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti membutuhkan informasi, baik itu  informasi yang 

didapat dari pendidikan formal, lingkungan ataupun internet tetapi melalui 

membaca buku dapat diperoleh informasi yang baru. Salah satu tempat untuk 

mendapatkan informasi adalah perpustakaan.
1
 Perpustakaan merupakan tempat 

yang menyediakan informasi untuk menunjang proses belajar mengajar 

pemustaka. Perpustakaan adalah koleksi yang berupa bahan tertulis, tercetak 

maupun grafis lainnya, seperti film, slide, piringan hitam, tape recorder dalam 

ruangan atau gedung yang teratur dan diorganisasi dengan sistem tertentu dapat 

pula digunakan untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan, dan sebagainya.
2
 

Koleksi perpustakaan merupakan aset yang sangat penting dan menjadi 

daya tarik untuk pemustaka. Untuk itu suatu perpustakaan dituntut untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat dan berkualitas agar dapat memenuhi 

kebutuhan pemustaka. Sehingga koleksi perpustakaan dapat digunakan secara 

efektif dan efisien. Terutama koleksi perpustakaan yang bersifat koleksi bahan 

                                                           
1
Sutarno Ns,  Perpustakaan Dan Masyarakat,  (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 1 

2
Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi Bagi 

Pemustaka Difabel, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 16  



rujukan yang, dapat membantu pemustaka menemukan informasi dalam 

menyelesaikan tugas-tugas mereka.
3
 

Perpustakaan yang berperan sebagai penunjang proses belajar mengajar 

harus mempunyai dan menyedikan koleksi-koleksi yang bermanfaat. Tersedianya 

koleksi yang bermanfaat akan sangat mempengaruhi kegiatan pemustaka dalam 

memenuhi kebutuhan yang cari oleh pemustaka. Tetapi terkadang koleksi rujukan 

umum dan khususs kurang mendapat perhatian untuk menunjang proses belajar 

mengajar. Jadinya pemustaka hanya menggunakan buku bahan rujukan umum 

dan khusus seadanya saja untuk melengkapi informasi yang dicari. 

Oleh karena itu perpustakaan sebagai pusat sumber informasi menjadi 

tulang punggung gerak majunya institusi, terutama institusi pendidikan, tempat 

tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Hal ini 

dikarenakan pemustaka dominan dari kalangan akademis yang membutuhkannya 

akan informasi begitu kuat sehingga mau tidak mau perpustakaan harus pula 

berpikir untuk berupaya mengembangkan diri memenuhi kebutuhan pemustaka. 

Dalam hal ini perpustakaan yang dimaksudkan adalah perpustakaan 

perguruan tinggi yaitu salah satu bagian yangg sangat penting dalam memenuhi 

tujuan perpustakaan perguruan tinggi, Perpustakaan tersebut diadakan untuk  

sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan, baik langsung maupun 

tidak dengan istansi induknya dengan adanya perpustakaan maka kebutuhan 
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informasi dan bahan rujukan dapat dengan mudah diperoleh pemustaka. Oleh 

karena itu perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan koleksi sebagai 

sumber informasi agar bisa dimanfaatkan oleh pemustaka dengan melakukan 

pengembangan perpustakaan.
4
 

Perpustakaan harus bisa menunjang proses belajar mengajar dengan 

menyediakan koleksi-koleksi yang bermanfaat dan koleksi-koleksi berkualitas. 

Tersedianya koleksi yang berkualitas hanya berasal dari pemilihan bahan 

perpustakaan yang baik pula. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan sumber 

informasi untuk kegiatan belajar dan koleksi yang baik adalah koleksi yang dapat 

dimanfaatkan oleh penggunanya tanpa adanya pemanfaatan dari pengguna maka 

suatu koleksi tidak bernilai guna salah satu koleksi yang dimanfaatkan dalah 

koleksi bahan rujukan. 

Bahan rujukan merupakan koleksi yang terdiri atas buku-buku atau bahan 

pustaka lainnya yangg memuat informasi mengenai hal tertentuu koleksi tersebut 

dianggap sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan, 

dalam hal memberi jawaban terhadap pertanyaan yang mereka hadapii jenis 

bahan rujukaann pertama yaitu memberikan informasi langsung, misalnya, 

kamus, ensiklopedi, direktori, almanak, sumber biografi atau peta, buku statistikk. 

Sementara jenis bahan rujukan yang kedua yaitu memberikan petunjuk kepada 

sumber informasi, meliputi katalog, bibliografi, indeks, dan abstrak, dalam hal ini 
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peneliti memfokuskan pada bahan rujukan umum (kamus dan ensiklopedi).
5
 

Kamus merupakan daftar kata dasar suatu bahasa yangg disusun menurut abjadd, 

kamus yang baik disertai dengan keterangan mengenai bentuk, tanda baca, fungsi, 

asal-usul atau sejarah, kata arti, sinonim, antonim, sintaksis dann ungkapan tiap 

kataa ada kamus yang memuat semua keterangan tersebutt secara lengkap, dan 

ada kamus yang hanya memuat beberapa bagian sajaa.
6
  Ensiklopedi merupakan 

koleksi rujukan yang menyajikan informasi secara mendasar namun lengkap 

mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan 

disamping itu ada pula ensiklopedi yang hanya mencakup satu cabang ilmu 

pengetahuaann. Ensiklopedi lazimnya disusun menurut abjad yang cakupan 

subjeknya luas terdiri atas beberapa jilid disertai dengan indeks atau penjurus, 

dijilid secara terpisah untukk menunjukanletak informasi yang dibutuhkann 

didalam ensiklopedi itu.
7
 Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang 

pemanfaatan koleksi bahan rujukan umum (kamus dan ensiklopedi) karena di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruann koleksi tersebut termanfaat 

oleh pemustaka. 
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Setelah peneliti melakukan survey dan wawancara dengan pegawai di 

PerpustakaanFakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah 

Palembangg peneliti mendapatkan data yaitu koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus berjumlah 18 judul dan 61 eksemplar di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus tidak dihitung sesuai dengan jenis-

jenisnya karena diperpustakaan Tarbiyah menghitung keseluruhannya. 

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pemanfaatan 

buku-buku bahan rujukan umum dan khusus dengan judul skripsi yaitu 

“Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus Di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu  Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang” 

1.2  Rumusan Masalah 

Dengan batasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diambilyaitu sebagai berikutt:  

1. Bagaimana kelengkapan koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus di 

PerpustakaanFakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi pemustaka dalam pelayanan koleksi buku 

bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 

3. Bagaimana pemanfaatan buku bahan rujukan umum dan khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang? 



 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengingat waktu dalam 

proses penyusunan agar apa yang akan dibahas tidak meluas dan menyimpang 

dari permasalahan yang ada. Maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian 

terhadap masalah yang menjadi ruang lingkupdalam penelitian ini  yaituu 

Pemanfaatan Buku Bahan Rujukan Umum (Ensiklopedi, Kamus) di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang tahun 2017.  

1.4Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui kelengkapan koleksi buku-buku bahan rujukan umum dan 

khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan koleksi 

buku bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 

3. Untuk mengetahui  pemanfatan buku-buku bahan rujukan umum dan khusus 

di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 



 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatt baik manfaat secara 

teoritis dan manfaat praktis 

1. Teoritis. Penelitian mengenai Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum 

dan Khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini semoga dapat 

memberikan gambaran mengenai pemafaatan koleksi bahan rujukan. 

2. Praktis. manfaat praktis penulis dapat menumbuhkan wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang akademis serta menumbuhkan sikap kritis 

terhadap, fenomena-fenomena yang terjadi seperti di organisasi tersebut, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus di Perpustakaan 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selain itu diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi mahasiswa yang berguna bagi kehidupan khususnya di dunia 

kerja. Penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat 

bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang akan dilakukan. 

1.6 Tinjauan Pustaka  

Sehubungan dengan penulisan skripsi mengenai, pemanfaatan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ada beberapa 



penelitian dan penelusuran karya-karya ilmiahyang berkaitan dengan masalah 

yang akan ditelitii penulis diantaranya sebagai berikut. 

Ramdani (2010), dalam skripsinya “pemanfaatan koleksi referensii 

Sebagai Sumber Daya Perpustakaan dalam jasa layanan informasii : studi 

kasuspada Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiaa. penelitian 

ini bertujuanuntuk mengetahui bagaimanaa pemustaka memanfaatkan koleksi 

referensi di Perpustakaann dalam jasa layanan informasi : staudi kasus pada 

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatiff.
8
 

Hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan koleksi referensi di perpustakaan 

dalam jasa layanan informasii : studi kasus pada Perpustakaan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

skripsi ini adaalah 1.Bahwa koleksi referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan data jumlah keseluruhan 

pemanfaatan koleksii referensi dari sampel yang diambil sebanyak 30 responden, 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa hampir setengah pengunjung 

Perpustakaann. 

Mohamad Ainur Rofiqq (2008), dalam skripsinya Pemanfaatan Koleksi 

Referensi di Perpustakaan Umum Jakarta Baratt Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahuui Pemanfaatan koleksi Referensi di Perpustakaan Umum Jakarta 
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Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.
9
 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Koleksi Referensi 

di Perpustakaan Umum Jakarta Barat menyimpulkan: 1.Koleksi Referensi 

Umum di Perpustakaan Umum Jakarta Barat kurang diminati oleh pengguna 

yang datang ke ruang referensi, pengguna yang datang cenderung lebih memilih 

koleksi berseri seperti Koran dan majalah. 2.Sosialisasi pada koleksi referensi 

sudah dianggap cukup oeh pustakawan, yakni dengan dilakukannya promosi 

melalui brosur serta dengan adanya bimbingan pemakai. Hanya saja : A.karena 

pemustaka yang datang keruang referensi dominasi oleh yang bukan anggota 

perpustakaan. Sedangkan setiap anggota perpustakaan diberikan orientasi berupa 

bimbingan pemakai termasuk bimbingan untuk referensi oleh pustakawan. 

Sehingga mereka yang non anggota tidak mengerti apa itu koleksi referensi, 

kegunaannya,serta cara penggunaannya. B.dimungkinkan juga kalau yang 

berstatus anggota perpustakaan umum Jakarta barat, sewaktu pelaksanaan 

bimbingan pemakai yang waktunya telah ditentukan oleh pustakawan tidak 

hadir.sehingga mereka juga tidak mengerti apa itu koleksi referensi, 

kegunaaanya, serta cara penggunaannya. sedangkan untuk yang bukan anggota 

jika ingin mendapatkan bimbingan dapat meminta bantuan langsung kepada 

pustakawan yang bertugas diruang referensi, yaitu bapak ridwan. C. koleksi 
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referensi umum yang dicari tidak ada pada rak koleksi, sehingga pengguna 

beralih pada koleksi lain yaitu Koran dan majalah. D. informasi yang dibutuhkan 

pengguna terdapat pada Koran atau majalah. 3. Ensiklopedi menjadi koleksi 

yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna jasa referensi dari pada koleksi 

referensi lainnya. 4. Tidak tersedianya katalog membuat pengunjung lebih 

memilih mencari langsung ke rak koleksi dari pada bertanya kepada petugas. 

Jika ia tidak mendapatkan koleksi yang di cari baru kemudian pengguna tersebut 

bertanya ke petugas jaga. 5. Peran petugas refernsi di perpustakaan yaitu 

membantu pengguna dalam mencari koleksi yang dicari, menunjukkan tempat 

koleksi itu berada dan bila koleksi referensi yang diinginkan pengguna tidak ia 

temukan petugas mengarahkan untuk menggunakan koleksi referensi lainnya 

yang isi informasinya masih berkaitan. 6.walaupun dari responden ada yang 

berasumsi kalau koleksi referensi yang ada sudah mecukupi yaitu 80.95%. tetapi 

ada juga yang berasumsi bahwa koleksi yang ada masih dianggap kurang yaitu 

19.05%. 7. Adanya permintaan penambahan koleksi baru karena informasi yang 

dicari tidak tersedia pada koleksi referensi umum yang ada. 

Asfar Ishak (2016), dalam skripsinya. Tingkat Pemanfaatan Koleksi 

Bahan Pustaka Di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negerii Alauddin makasar,  Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui bagaimana 



Pemanfaatan Koleksi Bahan Pustaka yang ada di Perpustakaan makasar. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
10

 

Hasil berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukann oleh 

peneliti berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian Tingkat 

Pemanfaatan Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar bahwa kesimpulannya: 

1.berdasarkan penilaian 77, nilai variabel tingkat pemanfaatan 577 termasuk 

kategori kurang baik dengan rentan skor (577-770) nilai 577 termasuk dalam 

interval kurang baik. Dengan demikian tingkat pemanfaatnkoleksi bahan pustaka 

di Perpustakaan Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makasar, berdasarkan tanggapan 77 responden yaitu (577 : 3.080) X 100% = 

19% dapat dikatakan kurang baik. 2.berdasarkan hasil penelitian kendala yang 

dihadapi adalah masih kurangnya dan pengelola perpustakaan yang kurang 

ramah, kedua hal ini menjadi kendala dalam memanfaatkan koleksi oleh para 

pemustaka. 

Unufus Salimah (2012), dalam skripsinya.”Pemanfaatan Koleksi Tandon 

bagi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimaana Pemanfaatan 

Koleksi Tandon bagi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri 
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Sunnan Kalijaga Yogyakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodee pendekatan kualitatif.
11

 

Hasil analisa penelitian yang penulis lakukan mengenai Pemanfaatan 

Koleksi Tandon bagi Pemustaka di Perpustakaan Universitas Islam Negeri 

Sunnan Kalijaga Yogyakarta secara garis besar dapat disimpulkan termasuk 

dalam kategori sedang, dengan nilai skor keseluruhan 3988 yang dibagi dengan 

skor yang ideal 7128 yaitu 56% dari 100% yang diharapkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari kesimpulan pada tiap sub variabelnya sebgai berikut: 1.pada sub 

variabel faktor internal koleksi dengan indicator minat dan kebutuhan, diketahui 

bahwa motif yang mendominasi mahasiswa dalam pemanfaatan koleksi tendon 

adalah pemanfaatan koleksi untuk intensitas kunjungan pemustaka 1-2 kali 

dalam 1 bulan dengan prosentasi 68,7%. Kebutuhan mahasiswa terhadap koleksi 

non fiksi dengan prosentase 41,1%. 2.pada sub variabel faktor exsternal koleksi 

dengan indicator ketersediaan koleksi. Ketersediaan fasilitas penelusuran 

informasi, keterampilan pustakawan dalam memberikan layanan. Diketahui 

bahwa 45,5% mahasiswa menyatakan koleksi pada layanan tendon lengkap, pada 

indikator ketersediaan alat penelusuran informasi, diketahui bahwa mahasiswa 

lebih sering menggunakan alat penelusuran sebelum menemukan koleksi yang 

dibutuhkan yaitu sebesar 36,4%, untuk pengaturan koleksi dinyatakan baik 
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sebesar 65,7%, pada indikator keterampilan petugas dalam melayani kebutuhan 

pemustaka dinyatakan sering membantu adalah sebesar 35,4%. 

Indah Wijaya Antasarii 2017), dalam jurnalnya Pemanfaatan Koleksi 

Referensidi Perpustakaan IAINN Purwokerto, Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pemanfaatan koleksi referensi di perpustakaann. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Kuantitatif.
12

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Minat pemustaka terhadap 

koleksi referensi di Perpustakaan IAIN Purwokerto, menunjukkan 86,79% 

menggunakan koleksi referensi (minat) dan 13,21%tidak menggunakan koleksi 

referens (tidak minat). Dalam hal ini minat pemustaka cukup tinggi. Koleksi 

referensi yang diminati oleh pemustaka di Perpustakaan IAIN Purwokerto antara 

lain, koleksi bahan makalah komprehensif (43,40%), koleksi hadits (39,62%), 

koleksi buku panduan (26,42%), koleksi qur’an (24,53%), kamus (22,64%), 

ensiklopedi (18,87%), jurnal (13,21%), Undang-undang (5,66%) dan kliping 

(1,89%). 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, peneliti mengenai “Pemanfaatan 

Koleksi Bahan Rujukan Umum Dan Khusus Di Perpustakaan Fakutas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang” sedikit berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dan membuktikan bahwa penelitian yang akan 

peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di perpustakaan 
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Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Beberapa 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan, peneliti diatas masing-masing memiliki 

perbedaan dalam hal variable, perumusan masalah, subyek, metode, tempat serta 

waktu penelitian. 

1.7 Metode Penelitian 

 1.7.1 Lokasi Penelitian 

   Bila ditinjau dari segi lokasi dan bangunannya, letak Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu sangat strategis karena letaknya 

ditengah-tengah gedung pembelajaran antara Fakultas Ushulludin dan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

1.7.2 Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

menjelaskan, meringkas berbagai kondisi,situasi atau berbagai variabel yang 

timbul yang menjadi objekh penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.
13

 

Menurut Sanapiah Faisal penelitian deskriptif adalah untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel. Jenis penelitian ini tidak sampai 

mempersoalkan jalinan hubungan antara variabel yang ada. Oleh karena itu 

pada suatu penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan 

pengujian hipotesis.
14

jenis penelitian ini yaitu Pendekatan kuantitatif adalah 

suatu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan pemecahan 

masalah, yang berhubungan dengan konsep kuantifikasi, disiapkan dengan 

cermat untuk melakukan pengukuran dan evaluasi. Pendekatan kuantitatif 

adalah penelitian yang berhubungan dengan data numerik atau data yang 

dibuat numerik. Pendekatan kuantitatif digunakanuntuk menjawab 
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pertanyaa penelitian dan mengontrol variasi nilai pengukuran responden 

penelitian.
15

  

1.7.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1.7.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu mengenai pemanfaatan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

1.7.3.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan dari mana data-data diperoleh dalam 

penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

2(dua) sumber data yaitu, sebagai berikut.  

1. Data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti. Data primer dalam penelitian yaitu 

pemustaka yang ada di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

2. Data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan 

diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data 

sekunder diambil dari literatur – literature, artikel, jurnal, dan buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.7.4 Populasi dan Sampel Penelitian  
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1.7.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu adapun karekteristik 

populasi adalah anggota aktif perpustakaan yang sering hadir atau 

pemustaka yang berkunjung dalam 1 minggu sekali adapun jumlah populasi 

berdasarkan daftar pengunjung yaitu 702 orang yang ditetapkan peneliti 

untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulaan  

1.8.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi akan 

diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup 

dengan menggunakan sampel yang mewakilinya.
16

  

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu pemustaka yang datang dan terjangkau oleh mata yang 

sedang memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus maka itu 

yang diambil sebagai sampel. Adapun untuk penarikan besarnya jumlah 

sampel berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto yaitu jika populasi lebih 

dari 100 orang maka sampel dapat diambil 10-15% atau 20-30% atau sesuai 

                                                           
16

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D 

(bandung: alfabeta, 2008),h.117-118. 



dengan kemampuan peneliti. 
17

 Jadi jumlah sampel 10% x 702 = 70,2 

dibulatkan menjadi 70 orang. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.5.1 Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-

sumber yang sudah ada yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu 

Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang dengan cara membaca atau mempelajari dari buku-buku, 

skripsi, data yang diperoleh dari perpustakaann dan internet, jurnal-jurnal, 

artikel-artikel serta laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

1.7.5.2 Wawancara 

Secara sederhana, wawancara merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang 

(informan atau responden). Wawancara dapat dilakukan antara seorang 

peneliti dengan seorang informan,Namun dapat juga jumlah informan yang 

diwawancarai lebih dari satu informan dalam satu kali wawancara. Selain 

itu, wawancara dapat dilakukan secara langsung atau dengan tatap muka dan 

melalui perantara menggunakan media komunikasi jarak jauh.
18

 

1.7.5.3 Angket atau Kuesioner  

Angket atau Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 
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tertulis kepada responden untuk dijawab, Angket atau kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket atau kuesioneir tutup 

yaitu responden hanya tinggal memberikan tanda ( ) pada salah satu 

jawaban yang dianggap benar. Pernyataan pada angket ini berjumlah 15 

pernyataan. Skala pengukuran pada angket ini menggunakan skala likert, 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosiall. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen pernyataan pada penelitian ini. Jawaban dari 

setiap instrumen pada penelitian ini adalah : sangat setuju: dengan bobot 

nilai 4, setuju: dengan bobot nilai 3, tidak setuju: dengan bobot nilai 2 dan 

sangat tidak setuju: dengan bobot nilai 1 Kategori ragu-ragu tidak 

diikutsertakanan untuk menghindari sikap keragu-raguan pada pemustaka. 

Sejumlah item-item pernyataan yang disusun tentunyaberkaitan dengan 

penelitian ini yaitu tentang Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan 

Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
19

 

1.7.5.4 Observasi 

Observasi adalah mengadakan penelitian langsung keobjek penelitian 

yang ditetapkan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap 
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data atau informasi yang diperlukan tentang Pemanfaatan Koleksi Bahan 

Rujukan Umum dan Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

1.7.5.5 Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

dokumen, seperti rekaman, data berbentuk disk, foto-foto dan yang 

menyangkut penelitian di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

1.7.5.6 Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamatai.
20

 Pada penelitian 

ini penulis menggunakan kuesioner/angket sebagai instrument penelitian. 

Penyusunan kuesioner atau angket  ini dimaksudkan untuk mengkhususkan 

masalah yang akan diukur dan kemudian disusun kedalam butir-butir 

pertanyaan. 

 

1.7.5.6.1 Kuesioner/Angket 

Data dalam penelitian ini harus diubah menjadi angka-angka 

yaitu dengan penyekoran. Skala pengukuran  yang digunakan adalah 

skala bertingkat.  Skala ini  digunakan  untuk  mengukur tingkat  

persetujuan atau ketidak setujuan responden terhadap rangkaian 

pernyataan yang mengukur suatu objek. Dalam angket ini digunakan 

beberapa alternatif pilihan jawaban sehingga responden cukup memberi 
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tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia. Penetapan skor diberikan 

pada tiap-tiap butir instrumen menggunakan skala likert
21

, Penilaian 

jawaban bergerak dari nilai 1 sampai nilai 4 dengan perincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1 

Skor Penilaian Alternatif Jawaban 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

Berdasarkan definisi operasional yang sudah dimodifikasi masing- masing 

variabel, maka dapat disusun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

tersebut. Adapun kisi-kisi instrumennya secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini: 

  Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner 

No Instrumen Indikator Nomor Item Jumlah 

Item 

1. Pemanfaatan 

koleksi bahan 

rujukan umum 

dan khusus 

Terpenuhnya 

informasi 

1, 2, 4 3 

Kelengkapan  3,5 2 

2. Kendala Kerapian  6 1 
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Kelengkapan  7 1 

Kebebasan 

peminjaman  

8, 10 2 

Kuantitas koleksi  9 1 

3 

 

Pemanfaatan  Fotocopy  11, 12 2 

Meningkatkan 

pengetahuan  

13, 14, 15 3 

Jumlah 15 15 

 

1.7.6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu. Untuk mengolah data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu: 

1.7.6.1Editing 

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan 

(kuesioner) kemudian dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal yang masih 

meragukan dari jawaban responden. Editing bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas data dan menghilangkan keraguan data.  

1.7.6.2 Coding  

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data 

termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 



bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada 

suatu informasi atau data yang akan dianalisis. 

1.7.6.3Tabulating 

Tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan 

analisis yang dibutuhkan. 

1.7.6.4Penyajian data tersusun 

Hasil penyusunan dan pengelompokkan data yang telah melalui proses 

editing, coding dan tabulating lalu disajikan dalam bentuk tabel. 

1.7.7Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik 

itu dengan deskripsi data maupun membuat induksi atau menarik kesimpulan 

tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel 

(statistik).
22

  

Analisis data padapenelitian ini dilakukann dengan menggunakan rumus, 

sebagaii beriku:
 23
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Keterangan: 

P = presentase yang dicari. 

F = frekuensi jawaban per item. 

n = jumlah responden/sampel yang diolah. 

Angka yang dimasukkan ke dalam rumus presentase di atas 

merupakan data yang diperoleh dari hasil jawaban responden atas pernyataan 

yang diajukan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung berdasarkan 

rumus presentase dan diinterpretasikan dengan kriteria penafsiran yang telah 

ditetapkan.  

Untuk menafsirkan data yang diperoleh, maka kriteria presentase  yang 

digunakan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, 

sebagai berikut:  

81 – 100% = Sangat Tinggi 

61 – 80% = Tinggi 

41 – 60% = Sedang 

21 – 40% = Rendah 

0 – 20% = Sangat rendah 

Sedangkan untuk mendapatkan kesimpulan akhir setelah data diolah 

berdasarkan rumus presentase, penulis melakukan rekapitulasi skor pada 



seluruh item jawaban angket. Dengan menggunakan rumus efektivitas 

menurut Satries dalam Annisa Fitri
 
dan  Rizki Nur Islaminingsih yaitu:

24
 

Nilai rata-rata efektivitas =  
                     

           
        

Keterangan : 

Skor yang diperoleh : skor yang didapat dari jawaban responden pada item 

pernyataan yang  menjawab sangat setuju. 

Skor ideal  : skor yang dicapai jika semua responden menjawab 

semua item pernyataan dengan sangat setuju. 

Hasil nilai berdasarkan rumus tersebut kemudian diinterpretasikan 

menggunakan tabel koefisien korelasi sebagai berikut 
25

  

Tabel 1 

Pedoman Interpretasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0.00-0,199  Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Tinggi  

0,80-1,00 Sangat tinggi 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan dalam penyusunan skripsi ini maka 

disusun suatu sistematika pembahasannya sebagai berikut. Pada bab pertama 

adalah pendahuluan Bab ini berisikan latarr belakangg , rumusan masalah, 

batasan masalahh , tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Selanjutnya pada bab kedua yakni landasan teori, bab ini berisikan 

landasan teori yang penulis gunakan, meliputi pembahasan pemanfaatan koleksi, 

bahan rujukan umum dan khusus pendidikan. 

Kemudian pada bab ketiga mendeskripsikan wilayah penelitian.bab ini 

menguraikan dan memaparkan profil perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, struktur organisasi Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,visi dan misi 

serta tujuan perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden 

Fatah Palembang, kondisi fasilitas Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,pengolahan, layanan, pengadaan, statistik 

pemanfaatan, dan sumber  daya manusia perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian bab ini 

berisikan jawaban hasil penelitian tentang pemanfatan Koleksi Bahan Rujukan 

Umum dan Khusus di Perpustkaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang. 1). Kelengkapan  Koleksi buku bahan rujukan umum 

dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden 

Fatah Palembang. 2). Kendala yang dihadapi dalam pelayanan koleksi buku 

bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 3). Pemanfaatan buku bahan rujukan 

umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Kemudian yang terakhir bab kelima, penutup. Bab ini merupakan penutup 

yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan 

Pemanfaatan yaitu aktivitas menggunakan sumber informasi untuk 

kegiatan belajar Koleksi yang baik adalah koleksi yang dapat dimanfaatkan oleh 

penggunanya, tanpa adanya pemanfaatan dari pengguna maka suatu koleksi tidak 

bernilai guna.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Depdiknas Balai Pustaka (2005, 711) dinyatakan bahwa  “Pemanfaatan berasal 

dari kata dasar manfaat artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan 

pe-an yang berarti prosess, caria, perbuatan memanfaatkan”. Dengan demikian 

pemanfaatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan 

suatu benda atau objek. 

2.2 Bahan Rujukan Umum dan Khusus  

2.2.1Pengertian Dan  Batasan Bahan Rujukan Umum 

 Pengertian bahan rujukan yang dikemukan para ahli di bidang 

perpustakaan atau informasi maupun lembaga resmi yang bergerak dalam 

bidang kepustakawanan/informasi, sangat banyak.Namun apabila kita kaji 

secara seksama akan kelihatan bahwa terdapat banyak persamaann yang 

terkandung dalam pengertian dan batasan yangg mereka berikan tersebutt
26
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Bagi para pengguna perpustakaan koleksi bahan rujukan merupakan 

koleksi yang terdiri atas buku-buku atau bahan pustaka lainnya, yang memuat 

informasi mengenai hal tertentu Koleksi tersebut dianggap sangat bermanfaat 

karena dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam hal memberi jawaban 

pertanyaan yang mereka hadapi.
27

 

Sri Marnodi menguraikan bahwa bahan rujukaan merupakan sumber 

dasar yang bisa dipakai untukk menjawab pertanyaan, walaupun sesungguhnya  

menurut pustakawann dari Yogyakarta ini  Semua koleksi yang ada di 

perpustakaan, bahkan yang ada diluar perpustakaan yang dapat digunakan oleh 

petugas rujukan dalam memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan 

bisa dikelompokkan menjadi bahan rujukaann  
28

 

Irawati Singarimbun, menambahkan bahwa fakta-fakta dalam buku 

rujukan dikumpulkan dari berbagai sumber dengan susunan khusus sehingga 

dapat digunakan dengan mudah dan cepat 

Jenis bahan rujukan yang memberikan informasi langsung, misalnya 

kamus, ensiklopedii, direktori, almanak, sumber biografi atau peta, buku statistikk 

Jika seseorang ingin, mengetahui arti suatu kata. maka akan segera membuka 

kamus; jika ingin mencari letak suatu kota akan melihat sebuah atlas atau 

peta;untuk menemukan uraian umum tentang suatu subjek,maka ensiklopedi 
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dapat digunakan directori akan memberikan keterangan langsung mengenai 

alamat yang tepat dan seterusnya. 

Selanjutnya, Pengertian Bahan Rujukan Umum adalah koleksi rujukan 

yang memberikan informasi umum, ruang lingkupnyaa yang luas tanpa batas-

batas subjek atau batas lain yang dapatt memberikan spesifikasi tertentuu.
29

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa koleksi bahan rujukan 

adalah koleksi bahan pustaka atau contoh-contoh bahan, baik yang dimiliki oleh 

perpustakaan maupunn yang berada di luar perpustakaan, yang terdiri atas 

berbagai bentuk dan digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi 

tertentuu ,buku jenis ini umumnya tidak untuk dibaca secara menyeluruh, 

melainkan hanya dibaca pada bagian-bagian tertentu saja, dengan maksud 

memperoleh informasi tertentu pada bagian tersebut, Sehubungan dengan itu 

penggunaan koleksi rujukan umumnya terbatas, yaitu hanya boleh digunakan di 

dalam ruang perpustakaann   

2.2.2Manfaat Koleksi Rujukan Umum dan khusus 

Berbagai manfaat dapat kita peroleh apabila menggunakan koleksi rujukan 

karena koleksi rujukan sebagaimanaa diterangkan di atas, memang memuat 

berbagai macam informasi . Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan 

koleksi rujukan yaitu antara lain berikut ini 
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Memberikan keteragan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang 

suatu hal yang ingin diketahui, untuk menghilangkann keragu-raguan pengertian 

mengenai masalah tertentu  

1. Perbendaharaan kata yang dimiliki bertambah;bukan hanya mengetahui suatu 

kata atau istilah, bahkann kitapun dapat mengerti dasarnya, baik mengenai 

asal kata/istilah, penggunaan, pengucapan, sejarah, padanan kata, lawan kata 

itu 

2. Dapat mengetahui seluk beluk serta keadaan suatu Negara atau tempat-tempat 

lain di dunia ini bahkan mengenai tempat yang belum pernah kita kunjungi 

3. Dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal di 

dunia, termasuk karya-karya, penghargaan yang mereka dapatkan, 

pengalaman mereka dan yang paling penting adalah bahwa kita dapat 

mengetahui kiat mereka mengarungi hidup di dunia  

4. Keterampilan meningkat dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan 

sebagai sumber informasi dasar  

5. Koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian yang sedang 

dilaksakan, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber 

koleksi rujukan itu, misalnya statistik, peta  

6. Lokasi daerah terpencil atau pulau yang kurang terkenal dapat dengan mudah 

diketahui 

7. Bagi petugas perpustakaan terutama yang bertugas sebagai pustakawan 

rujukan aatau pustakawan referensi, bahan rujukan merupakan sarana yang 



penting dalam membantu pengguna jika mereka memerlukan informasi 

berbagai macam pertanyaan dapat dijawab dengan menggunakan bahan 

rujukan.Pustakawan rujukan (yaitu petugas perpustakaan yang khusus 

menangani dan menjawab pertanyaan pengunjung perpustakaan) tidak perlu 

mengetahui segala macam informasi yang mungkin akan ditanya oleh 

pengguna perpustakaan. Hal yang diperlukan oleh meraka adalah kemampuan 

mengetahui dimana atau dalam buku rujukan apa informasi tertentu tersebut 

daapat ditemukan.Dengan demikian, bisaa memberikan petunjuk kepada 

pengguna, kemana mereka harus menemukan informasi yang dicari itu dan 

kalau perlu membentu mereka mendapatkannya.
30

 

2.2.3 Jenis-Jenis bahan  rujukan umum 

Irawati Singarimbun membaginya berdasarkan sifat informasi yang 

disajikan terdiri dari bahan rujukan yang  langsung atau umum memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam modul ini adalah cara pengelompokan bahan 

rujukan umum sebagai berikut 

Jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah 

1. Jenis bahan rujukan yang memuuat informasi mengenai sumber 

kepustakaan atau literatur 

2. Jenis bahan rujukan yang termasuk dalam kelompok ini adalah buku 

petunjuk/buku pegangan, sumber biografi, sumber geografi dan 
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direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah dan badan-badan 

internasional, seerta terbitan lainnya.
31

 

2.2.3.1.Kamus 

Kamus berisi daftar kata dasar dari suatu bahasa yang disusun menurut 

abjad kamus yang baik disertai dengan keterangan mengenai bentuk, tanda lafal, 

fungsi, asal-usul ,arti, sinonim, antonim, sintaksis dan ungkapan tiap kata , Ada 

kamus yang secara lengkap memuat semua keterangan diatas ada pula kamus 

hanya memuat beberapa bagian saja.
32

 

Bahan rujukan berbentuk kamus masih dapat dibagi lagi dalam beberapa 

kelompok, yakni kamus umum dan khusus, kamus subjek, kamus ekabahaasa, 

kamus dwi bahasa, kamus aneka bahasa, kamus singkat, kamuus lengkap dan 

lain-lain. Tergantung dari segi apa kita meninjau kamus tersebut. 

1. Pembagian kamus menurut isinya  

Menurut isi informasi yang dikandung maka kamus dapat dibagi menjadi 

kamus umum, kamus khusus dan kamus subjek 
33

 

a. kamus umum 

kamus umum merupakan suatu buku rujukan yang berisi daftarr kata atau 

istilah yang umum dipakaii seehari-hari Jadi dalam hal ini cakupan kosa kata atau 

isi kamus ini tidak dibatasi uuntuk hal-hal khusus, Kalau anda sebagai petugas 

atau pengguna perpustakaan memerlukan keterangan tentang arti suatu kata atau 
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istilah maka langkah pertama yang baik dilakukan adalah memeriksa kata/istilah 

itu pada kamus umuum. 

b. kamus khusus 

kamus khusus adalah kamus yang berisi informasi mengenai kata-kata 

umum, namun dengan susunan tertentu Misalnya, kosa kata yang artinya sama 

disusun bersama kamus ini diseebut sinonimm adapula kamus yang 

mencantumkan kosakata yang berlawanan, kamus tersebut adalah kamu anonim, 

atau kamus yang hanya mendaftar dialek bahasa disebut kamus dialek.
34

 

c. Kamus Subjek 

Adalah suatu jenis bahan rujukan yang berisi daftar kata atau istilah yang 

biasanya mengenai masalah atau subjek khusus tertentu misalnya masalah hukum, 

pertanian, elektonik dan lain-lain.
35

 

2. Pembagian Kamus Menurut Jumlah Bahasanya 

Jika ditinjau dari jumlah bahasa yang digunakan maka kamus dapat 

dibedaakan menjadi kamus ekabahasa, kamus dwibahasa, dan kamuas aneka 

bahasa.
36

 

a. Kamus Ekabahasa 

Kamus ekabahasa atau kamus satu bahasa adalah suatu jenis kamus yang 

kata-kaata/istilah dalam kamus itu dijelaskan dengan mengguunakan bahasa yang 

sama dengan kata-kata/istilah itu .
37
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b. Kamus Dwibahasa 

Kamus dwibahasa atau kamus dua bahasa adalah jenis buku rujukan yang 

kosa kata di dalamnya dijelaskan dengan menggunakan bahasa lain dari bahasaa 

kosa kata itu  Misalnya, kosa kata dalam bahasa Inggis yang diterangkan dalam 

menggunakan bahasa Indonesia atau sebaliknya.
38

 

 

 

c. Kamus anekabahasa  

Kamus aneka bahasa atau kamus banyak bahasa adalah buku rujukan yang 

kosakata atau istilah di dalamnya diberi padanan kata-kata dalam lebih dari dua 

bahasa Kamus jenis ini sering juga disebut polyglott .
39

  

3.  Pembagian Kamus Menurut Jumlah Kandungan Entrinya 

Selain cara di atas, ada cara lain membagi kamus ke dalam beberapa jenis 

yaaitu mengelompokkan kamus berdasarkan kelengkapan isinya. Dengan kata 

lain menurut jumlah kosakata atau istilah yang didaftar dan diterangkan dalam 

kamus itu .
40

  

a. Kamus singkat 

 Kamus singkat atau conclse dictionary adalah kamus yang memuat 

kurang 80000 aran (entri).Entri atau entry dalam kaitan pengertian disini adalah 

bagian pada kamus yang merupakan satu kesatuan berupa kata yang diterangkan 
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serta semua yang mengikutinya.Penjelasan lengkap mengenai istilah ini akan 

diberikan pada bagian lain yang lebih sesuai dengan topic pembahasan.
41

 

b. Kamus sedang 

Kamus sedang menurut adjat sakri adalah kamus hanya memuat kata-

kata antara 130000 hingga 160.000 aran. Dalam bahasa inggris kamus ini sering 

disebut abridged dictionaryy, standardesk dictionary, atau collegiate dictionary .
42

 

c. Kamus lengkap 

Kamus lengkap adalah kamus yang berisi kata-kata lebih dari 250000 

aran.Kamus ini biasa juga disebut kamus pepakk ( unabridgeg dictionary ) jarang 

ada perseorangan yang memiliki kamus jeniss ini. Biasanya hanya perpustakaan-

perpustakaan besar saja yang memilikinya.  

2.2.3.2 Ensiklopedi 

Ensiklopedi adalah bahan rujukan yang menyajikan informasi secara 

mendasar namun lenggkap menggenai berbagai masalah dalam berbagai bidang 

atau cabang ilmuu pengetahua di samping itu ada pula ensiklopedi yang hanya 

mencakup satu cabang ilmu pengetahuan.Ensiklopedi lazimnya disusun menurut 

abjad Pada umumnya ensiklopedi yang cakupann subjenyaluas terdiri atas 

beberapa jilid disertai dengan indeks atau penjurus, dijilid secara terpisah untuk 

menunjukkan letak iformasi yang dibutuhkan didalam ensiklopedi itu.
43

 

Penjelasan lebih lengkap mengenai istilah itu ( indeks/penjurus ) akan diberikan 

paada bagian lain, sesuaai denga topic pembahasan.Ensiklopedi yang terdiri atas 

satu jilid dua jilid, urainnya tidak terlalu mendalam dan terperinci serta 
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penggunaanya seperti sebuah kamus yaang cakupannya agak diperluas. 

Ensiklopedi, sebagaimana kamus, telaah digunaakan oleh banyak orang baik di 

sekolah-sekolah maupun di rumah-rumah tangga. 

 Kemuktahiran informasi di dalam ensiklopedi dijaga oleh penerbitnya 

dengan selalu menerbitkan edisi baru pada selang waktu tertentu Jika selang 

waktu itu cukup panjan,biasanya diselingi dengan penerbitan volume tambahan 

berupa suplemen .Penerbit lain menerbitkan secara khusus yang disebut buku 

tahunan. Buku tahunan ini berisi perbaikan informasi baru yang belum tercakup 

pada terbitan sebelumnya, sementara edisi perbaikan total belum diterbitkan.
44

 

Beberapa ensiklopedi yaitu sebagai berikut: 

1. Ensiklopedi Umum/Nasioanal 

 Ensiklopedi umum atau ensiklopedi nasional adalah ensiklopedi yang berisi 

informasi dasar tentang hal-hal,abstraksi, konsep atau kejadian-kejadian umum. 

Tidak ada batasan khusus dalam cakupannya .Ensiklopedi seperti ini kebanyakan 

diterbitkkan untuk digunakan didalam suatu Negara karena itu sering pada 

judulnya menyebutkan kata nasional atau nama suatu Negara tertentuu isinya 

menekankan informasi mengenaai Negara bersangkutan meskipun memuat juga 

informasi penting dari Negara lain.
45

 

2. Ensiklopedi Khusus atau Ensiklopedi Subjek 
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Ensiklopedi khusus adalah ensiklopedi yang membatasi cakupan isinya 

pada masalah atau mengenai subjek tertentu.
46

 

 

 

2.3.3.3 Direktori 

Direkrori sering disebut juga dengan buku alamat sebagai antara lain 

memuat alamat-alamat seseorang, atau  bada  Pawit M. Yusuf et al., 2005). Buku 

ini berisikan petunjuk bagaimana cara mudah menemukan alamat-alamat 

seseorang, nomor telepon, dan keterangan lain tentang seseorang atau badan 

yangg didaftarnya. Disusun berdasarkan urutan abjad nama seseorang atauu 

badan contoh : direktori pegawai universitas negeri malang.
47

 

2.3.3.4 Buku pedoman 

Buku pegangan / pedoman buku pegangan / pedoman yaitu terbitan yang 

biasanya memuat keterangan-keterangan tentang suatu bidang ( berbagai bidang 

tertentu ), disajikan dalam bentuk yang padat dan praktis ( Qalyubi, shihabuddin 

dkk, 2007).
48

 

2.3.3.5 Buku Tahunan 
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Buku tahunan (yearbook) dan annual memuat keterangan mengenai 

kejadian-kejadian dalam satu tahun diseperti dengan statistic (yearbook). 

Sedangkan annual tidak dilengkapi data statistic
49

 

2.3.3.6 Almanak 

 Alamanak merupakan kalender yangg disusun berdasarkan bulan, isinya, 

tentang ramalan cuaca, astronomi  dan berbagai peristiwa penting lainnya disuatu 

saat dan tertentu.Tujuan diterbitkannya almanak antara lain  untuk: 

1.Menginformasikan data atau peristiwaa mutakhir 2. Menginformasikan 

perkembangan zaman, 3.Menyajikan fakta-fakta secara ringkas biasanya disertai 

dengan tanggal dan kejadian tanpa dilengkapi dengan penjelasan yang panjang 

lebar 4.Menginformasikan data yang sering termuat dalam direktori dan 

bibliografi.
50

 

2.3.3.7 Biografi 

Biografi memuat keterangan-keterangan tentang riwayat hidup seseorang 

yaang disusun secaraa alfabeti dan sistematis.Biografi berguna untuk menjawab 

tanggal lahir, agama, hoby, keluarga, hasil karya dan sebagainya dari oorang 

yangg dikenal.
51

 

2.3.3.8Peta,Atlas dan Globe 
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Peta , atlas dan globe peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang 

menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya dengan skala 

tertentu. Atlas adalah kumpulan peta, diagram grafik, grafik, dan gambar yang 

dijilid didalamnya memuat berbagai informasi mengenai tanah, daerah  Negara, 

hasil bumi, tambang, keadan cuaca dan lain-lain. Globe adalah tiruan bumi 

berbentuk bola, yang dilukis pada permukaannya baik bagin-bagian daratan 

meliputi benua, pulau-pulau, batas Negara, dan kejadian geografi darat, laut 

dalam, laut dangkal, selat dan lain-lain. 
52

 

2.3.3.9Terbitan Pemerintah  

Terbitan pemerintah terbitan yang dicetak atas anggaran atau biaya 

pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah dan berisikan hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah pemerintah lembaran Negara republic Indonesia).
53

 

2.3.4 Pengertian Dan Jenis-Jenis Bahan Rujukann Khusus 

Pengertian Bahan Rujukan Khusus Adalah rujukan yang memberikan 

informasi khusus mengenai subjek atau pokok bahasan tertentu. 
54

 

Jenis Bahan Rujukan yang memberikkan informasi tak langsung atau 

khusus yaitu memberikan petunjuk kepada sumber informasi, meliputi katalog, 

bibliografi, indeks, dan abstrak. Melalui bahan rujukan ini, seseorang belum 
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menemukan bukunya secara langsung, melainkan baru mendapatkan petunjuk 

tentang buku yangg memberikan informasi yang dicarai petunjuk ini biasanya 

berupa informasi tersebut dimana dapat ditemukan sumber itu atau merupakan 

ringkasan mengenai isi buku 
55

 

 

 

2.3.5 Jenis-Jenis Rujukan Khusus 

 2.3.5.1 Bibliografi 

Bibliografi yaitu suatu daftar terbitan, baik dalam bentuk buku maupun 

berkala, bahkan dapat pula dalam bentuk bahan-bahan khusuus Dalam bibliografi 

hanya menunjukkan bahan pustaka yang memuat informasi mengenai subjek 

tersebut.56
 Adapun jenis-jenis Bibliografi yaitu : 

1. Bibliografi umum memuat informasi bahan pustaka atau dokumen mengenai 

masalah atau subjek umum jadi tidak ada pembatasan pada subjek tertentu 

Meskipun demikian sesungguhnya pada setiap bibliografi selalu ada 

pembatasaan cakupan isi, baik dinyatakan secara jelas pada judulnya ataupun 

tidak 

Contoh bibliografi umum : 
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Berita bibliografi Indonesia = Indonesia Boook news  Jakarta.Yayasan 

Indayu. Tertib secara berkala. 

2. Bibliografi khusus atau Bibliografi Subjek memuat informasi bibliografi 

dokumen mengenai masalah atau subjek tertentu (khusus). Jadi ada 

pembatasan subjek Artinya hanya dokumen/buku subjek-subjek yang telah 

ditetapkan yang akan didaftar pada bibliografi tersebut. Bibliografi seperti ini 

sering juga disebut bibliografi terseleksi 

Contoh bibliografi khusus: 

Damian, Eddy. Bibliografi Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 1981. 

3. Bibliografi Beranotasi adalah bibliografi yang memuat selain keterangan 

dasar dari mengenai dokumen, seperti judul, pengarang, informasi fisik 

dokumen , disertai dengan sedikit keterangan mengenai isi dokumen yang 

didaftar,seperti sasaran pembacaan dokumen kedalam pembahasan, 

ringkasan isi ada pada setiap judul dokumen yang didaftar diberi anotasi 

atau keterangan oleh penyusunnya. Anotasi biasanya merupakan pendapat 

atau kata-kata penyusun daftar yang diperlukan untuk memberi penjelasan 

singkat mengenai dokumen yang didaftar. dalam kaitan ini, akan dibedakan 

dengan bahan pustaka lain yang disebut abstrak 

Contoh bibliografi beranotassi : 

Sihotang, Sahat. Kematian Bayi Dan Anak Di Indonesi: Bibliografi 

Beranotasi. Jakarta: kelompok Studi Masalah Kesehatan, pusat penelitian 

Unika Atmajaya,1986. 



4. Bibliografi Nasional memuat daftar dokumen yang diterbitkan pada suatu 

Negara tertentu biasanya bibliografi ini diterbitkan oleh perpustakaan nasional 

suatu Negaara. 

Contoh bibliografi nasional: 

Bibliografi Nasional Indonesia: Indonesia National Bibliographic 

Jakarta:Perpustakaan Nasional.Terbit tiga bulan sekali.  

5. Bibliografi Universal memuat daftar dokumen yang pernah terbit tanpa 

membatasi Negara penerbitnya. Sesungguhnya bibliografi universal belum 

pernah ada, karena senantiasa ada pembatasan dalam penerbitan suatu 

bibliografi  

Contoh bibliografi universal: 

 The Cumulative Book Indexx : A world of Books In The English 

Language:Author Title and Subject Catalogingg In One Alpabet. New York: 

Wilson. 

6. Bibliografi Retrospektif adalah daftar yang memuat informasi kepustakaan 

dari dokumenn yang tertib tanpa ada pembatas waktu.Bibliografi seperti ini 

juga jarang bisa ditemui , karena sesungguhnya penyusun bibliografi 

menemui kesulitan dalam mencari dokumen terbitan yang sudah cukup tua 

Contoh bibliografi retrospektif : 

Indekstothe early printed books inn theebritish museumfromthe invention of 

printing to the year 15000  Landon: Kegan Paul, 1898-1899.2 Volume.
57

 

2.3.5.2  Indeks 
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Indeks yaitu suatu daftar yang disusun secara alfabetis tentang kata atau 

istilah penting yang terdapat informasi mengenai halaman, tempat kata, istilah, 

atau artikel itu ditemukaan. 
58

  

Selanjutnya, Indeks biasa pula mempergunakan istilah atau terminologi 

mutakhir yang telah khusus mengenai suatu subjek, oleh karena itu indeks juga 

menggambarkan arah kecenderungan terakhir mengenai suatu subjek tertentu. 

Bentuk bahan pustaka yang didaftar dalam indeks bukan saja artikel, majalah, 

buku, laporan penelitian; tetapi ada kalanya dimuat pula informasi yang 

berbentuk pamphlet, brosur atau bentuk terbitan lainnya. Beberapa contoh indeks 

yang bisa ditemui di perpustakaan adalah  

Indeks Majalah Ilmiah Indonesiaa Jakarta:Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Ilmiah, 1978 

Indeks Biologi dan Pertanian. Bogor: pusat perpustakaan biologi dan 

pertanian, Departemen Pertanian. 

Indeks Berita dan Artikel Surat Kabaar: Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan 

Kemanusiaan. Jakarta: perpustakaan Nasional, 1970.
59

 

1.3.5.3 Abstrak 
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Abstrak merupakan sari karangan dari suatu artikel, laporan atau terbitan 

lainnya disertai gambaran bibliografi untuk memungkinkan artikel tersebut dapat 

diikuti. 
60

 

Selanjutnya, ringkasan,intisari atau disebut juga abstrak bisa dibuat oleh 

penulis atau pembuat tulisan ilmiah (artikel majalah) atau oleh orang-orang 

tertentu yang ditugaskan khusus untuk membuat abstrak. Orang-orang tertentu 

yang ditugaskan khusus membuat abstrak dari tulisan yang akan dimuat dalam 

majalah abstrak disebut abstraksi  

Sebagaimana indeks maka abstrak pun biasanya diterbitkan secara 

berkala  Namun nama yang digunakan untuk terbitan berkala ini sering tidak 

jelas membedakan antara indeks dan abstrak. 

 Contoh abstrak yang diterbitkan secara tunggal: 

Anak Indonesia: Rangkuman Informasi. Jakarta:PDII-LIPI bekerjasama 

dengan Unitedd Natoions Children’s Fund, 1986. 
61

 

2.3.5.4  Katalog 

Katalog memuat informasi tentang keadaan suatu buku atau artikel yang 

dikupas dari segi fisiknyaa,  katalog ini dapat dianggap wakil dari suatu buku 
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yang didalamnya terdapat:  1. Judul buku 2. Nama pengarang 3. Tahun terbit 4. 

Jumlah halaman 5. Subjek buku 6. Ilustrasi 7. Nama pengarang tambahan.
62

 

Beberapa contoh katalog yang banyak ditemui di perpustakaan adalah 

sebagai berikut  

1. Katalog Nasional adalah katalog yang memuat informasi mengenai dokumen 

yang diterbitkan oleh suatu Negara dan disimpan pada suatu lokasi atau pada 

perpustakaan tertentuu Biasanya katalog seperti ini diterbitkan oleh 

perpustakaan nasional suatu Negaraa. 

Contoh katalog nasional: 

 Santoso, Wartini. Katalog Majalah Terbitan Indonesia tahun 1942 – 

1980 Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta:  Perpustakaan 

Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983  

2. Katalog Induk mendaftar buku-buku dari beberapa perpustakaan bergabung 

untuk melakukan kerja sama atau jaringan kerja sama. Dengan menggunakan 

bahan rujukan seperti ini, pengguna yang berada di salah satu perpustakaan 

anggota bisa mengetahui keadaan koleksi di perpustakaan yanng termasuk 

dalam anggota. Biasanya tiap judul buku yang didaftar diberi tanda lokasi 

keberadaan buku itu  

   Contoh katalog indukk  

Katalog Induk Daerah 1991/1992. Proyek pembinaan perpustakaan jawa 

barat. Katalog ini mendaftar koleksi buku tidak kurang dari 21 perpustakaan 

umum serta 17 perpustakaan kelilingg diwilayah jawa barat. 
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3. Katalog Induk Majalah merupakan katalog majalah gabungan beberapa 

perpustakaan Katalog ini memuat daftar majalah yang dilanggan atau dimiliki 

oleh tiap-tiap perpustakaan anggota kerja samaa   

   Contoh katalog induk majalah : 

Katalog Induk Majalah perpustakaan Badan kerja Sama Perguruan Tinggi  

Negeri bagian barat 1934-1989. 

4. Katalog penerbit adalah daftar buku yang diterbitkan atau dijual oleh suatu 

penerbit/toko bukuu. Fungsinya katalog ini adalah sebagai sarana promosi 

bagi penerbit   

   Contoh katalog penerbit: 

   Daftar Buku 1987-1988, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 1977 

5. Katalog tambahan buku dan majalah adalah suatu terbitan yang dikeluarkan 

oleh perpustakaan untuk memberitahu kepada pengguna perpustakaan, 

mengenai buku-buku dan majalah yang baru diterima dan siap untuk 

digunakan oleh yang memerlukannya 

6. Cotoh daftar tambahan buku dan majalah 



   Daftarr tambahan majalah dan buku baruu penerimaan bulan Otober, 

November, dan Desemberr 1990 Pasuruan:     Pusat Perkebunan gula 

Indonesia. tiga bulanan.
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa koleksi bahan rujukan 

adalah koleksi bahan pustaka atau contoh-contoh bahan, baik yang dimiliki oleh 

perpustakaan maupun yang berada di luar perpustakaan, yang terdiri atas berbagai 

bentuk dan digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi tertentu.buku 

jenis ini umumnya tidak untuk dibaca secara menyeluruh, melainkan hanya 

dibaca pada bagian-bagian tertentu saja, dengan maksud memperoleh informasi 

tertentu pada bagian tersebut. Sehubungan dengan itu penggunaan koleksi rujukan 

umumnya terbatas, yaitu hanya boleh digunakan di dalam ruang perpustakaan. 
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BAB III 

PROFIL 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

3.1 Sejarah Berdirinya Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

Berdirinya Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bersamaan dengan berdirinya 

Fakultass Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang tetapi Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada waktu itu 

semua fasilitasnya belum sesuai dengann yangg dibutuhan oleh pengguna 

perpustakaan, pada waktu berdirinya Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

ini dan berkembang pada masa kepemimpinan Dekan Prof.Dr.Wardini Ahmad 

dan juga didukung oleh PD.II. Misdar, M.Ag. dan juga digagasi oleh seorang 

pegawai yang bernama ibu Siti Nurbaya yang sekaligus menjadi kepala 

Perpustakaan, pada waktu itu dekan berkeinginan perpustakaan dapat berfungsi 

dengan sebaik mungkin dan dapat bermanfaat sebagai pusat sumber belajar. dan 

sebelum ibu Siti Nurbaya menjadi kepala perpustakaan sudah ada yang menjadi 

kepala perpustakaan yang bernama ibu Chusia, beliau memimpin perpustakaan 

itu sendiri tanpa adanya para staf membantunya. Sehingga perpustakaan itu 

belum berfungsi dengan baik sesudah habis masa  jabatannya digantikan oleh 

ibu Siti Nurbaya, ibu Siti Nurbaya adalah pustakawan dari perpustakaan pusat 



dan pindah di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, setelah ibu 

Siti Nurbaya memimpin Perpustakaan beliau diperintahkan oleh Dekan untuk 

menata ulang Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beliau juga 

menghendaki agar perpustakaan dapat dilaksankan dengan baik. Selama 6 bulan 

ibu Siti Nurbaya memperbaiki perpustakaan dan, beliau pun membuat proposal 

untuk memperbaiki perpustakaan dan semua fasilitas untuk perpustakaan dan 

beliau pun meminta kepada Dekan agar memiliki staf pegawai untuk 

perpustakaan adapun stafnya yaitu: Ratna Juwita (administrasi), Parwati 

(registrasi buku-buku), Agustiani Duweva Puteri (pengelolaan) dan Chusiah 

(pelayanan). Sejak tahun 2000 Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sudah 

selesai direnovasi dan siap menjadiperpustakaan sesuai dengann ungsinya atas 

ide beliau Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjadi Perpustakaan 

yang sistematis yangg telah memiliki manajemen Perpustakaan yang baik, 

dengan keahlian yang dimiliki oleh ibu Siti Nurbaya Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan menjadi tertib mulai dari buku administrasi, tata ruang, 

klasifikasi buku, katalog buku, dan juga anotasi skripsi. dan Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan masih berfungsi dan dapat digunakan dengan baik 

sampai sekarang dibawah kepemimpinan Dekan Prof. Dr.H. Kasinyo Harto, 

M.Ag. dengan Kepala Perpustakaan ibu Nyayu Soraya, S.Ag, M.Hum dari 

tahun 2015-2017, dan sekarang telah digantikan oleh ibu Dr. Yulia Tri Sahima, 

MPd dari tahun 2018-sekarang.
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Tabel 2 

Nama – Nama Kepala Perpustakaan Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

No Tahun Periode Nama – Nama Kepala 

Perpustakaan 

1 1995-2000 Chusiah 

2 2006- 2007 Dra. Siti Nurbaya 

3 2007-2008 Agustini Dumeva Putri, M.si 

4 2008-2009 Dra.Listiawati 

5 2009-2011 Syarifah, S.Si,M.Kes 

6 2012-2015 Indah Wigati, M.Pd.I 

7 2015- 2017 Nyayu Soraya, S.Ag,M.Hum 

8 2018-sekarang Dr.Yulia Tri Sahima, M.Pd 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

Tabel 3 

Nam-Nama Staf Pegawai Perpustakaan Ilmu Tarbiyah Dan keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

No Nama-Nama Staf pegawai 

Perpustakaan 

Jabatan 

1 Dr.Yulia Tri Sahima, M.Pd Kepala Perpustakaan 

2 Winny AR, M.Pd Unit Skripsi 

3 Arip, S.Pd Unit pelayanan Sirkulasi 

4 Rahmawati KS, S.H Unit Bebas Alumni 

5 Eldani, S.Th.I Unit Tata Usaha 

6 Nurhayati, S.Pd.I Unit Pelayanan Pembaca 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan 

 



3.2 Letak Geografis Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Raden Fatah Palembang 

Bila ditinjau dari segi lokasi dan bangunannya, letak Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu sangat strategis karena letaknya ditengah-tengah 

gedung Pembelajaran antara Fakultas Ushulludin dan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan.
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3.2.1 Letak lokasi 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan bola kaki 

2. Sebelah Selatann berbatasan denga lokal ushulludin 

3. Sebelah Barat bebatasan dengan uangan Dosen 

4. Sebela Timur berbatasan dengann Fakultas Ushulludin 

5. Status Kepemilikan tanah milik kementrian Agama Republik 

Indonesia 

Ruangan perpustakaan Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan itu terdiri dari dari 

3 ruangan dimana luas bangunan disetiap ruangan itu seluas 15x15m, yang 

terbagi diantaranya 

1. Ruang Koleksi buku, ruang baca 

2. Ruang referensi, pengolahan bahan pustaka, ruang administrasi 

3. Ruang koleksi skripsi dan ruang baca 
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3.2 Visi, Misi Dan Tujuan Perpustakaan Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

 3.2.1 Visi 

Menjadi mitra bagi civitas akademika serta mahasiswa untuk 

belajar dalam mengembangkan pengetahuan melalui pengelolaan 

informasi yang islami
66

 

3.2.2 Misi 

1. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi 

guna mendukung kebutuhan informasi bagi civitas akademik di 

lingkungan fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. 

2. Meningkatkan ketersediaan akses informasi yang mendukung 

prosesbelajar mengajar penelitian dan pengabdian masyarakat melalui 

perpustakaan. 

3. Mengembangkan jaringan kerjasama-kerjasama dengan perpustakaan 

atau lembaga lain. 

4. Menjadikan perpustakaan sebagai perpustakaan yang unggul. 

5. Mampu menjadi penghubung utama antar sumber informasi dengan 

perpustakaan.
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3.2.3 Tujuan 

Sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar yang 

berperan dalam menunjang pelaksanaan Negeri Dharma Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah, yaitu pendidikan, pengajaran pengabdian 

pada masyarakat dan dakwah islamiyah.
68

 

3.3 Tata Ruang Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Perpustakaan harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi 

dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan gedung 

sampai pada pelaksanaan pembangunan.Perpustakaan Fakultas Tarbiyah terdiri 

dari : 

1. Ruang sirkulasi, ruangan ini berfungsi sebagai tempat administrasi 

2. Ruang baca, luas ruang ini 10x6m yang berfungsi untuk membaca 

buku bagi mahasiswa. Buku-buku yang ada diperpustakaan tidak 

diperbolehkan untuk dipinjam hanya boleh di fotocopy. 

3. Ruang Skripsi, ruang ini berfungsi bagi mahasiswa yang ingin melihat 

skripsi-skripsi terdahulu sebagai tinjauan pustaka. 
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4. Ruang referensi dan pengolahan bahan pustaka, luas ruang ini 8x6m  

yang berfungsi untuk pengolahan bahan pustaka misalnya pelabelan 

buku-buku, anotasi skripsi dan berfungsi juga untuk buku-buku
69

 

3.4 Infrastuktur Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

1. Sarana utama mencakup tentang lokasi Perpustakaan, konstruksi 

perpustakaan dan sarana lain seperti pintu, jenis lantai, jenis lemari, 

ventilasi udara, dan sebagainya. 

2. Sarana pendukung seperti listrik, personal computer, pendingin ruangan 

kipas angin 

Tabel 4 

Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang 

NO Jenis Sarana Dan Prasaranan Kondisi Jumlah 

Baik Buruk 

1 Rak buku  16 - 16 

2 Rak skripsi 12 - 12 

3 Meja baca skripsi 8 - 8 

4 Meja lesehan baca buku 10 - 10 

5 Kursi  46 - 46 

6 Meja administrasi  7 - 7 

7 Loker besi  5 - 5 

8 Loker kayu  1 - 1 
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9 Lemari  3 - 3 

10 AC 6 - 6 

11 Komputer 4 - 4 

12 Printer  1 2 3 

13 Kipas angin  4 - 4 

14 Dispenser  1 1 2 

15 Laminating  1 - 1 

16 Televisi 1 - 1 

17 CCTV 4 - 4 

18 Monitor CCTV 1 - 1 

19 Meja sirkulasi  1 - 1 

20 Lemari majalah  1 - 1 

21 Tempat Koran  1 - 1 

22 Jam dinding 2 - 2 

23 Bel  1 - 1 

 Jumlah 137 3 140 

Sumber : Dokumentasi  Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Stuktur Organisasi  

Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Islam Raden Fatah Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

 

 

 

Rektor  

Prof. Drs. H.Sirozi, MA.Ph.D 

Dekan FITK 

Prof. Dr.H.Kasiyo Harto, M.Ag 

Unit 

Skripsi 

Winny A 

R, M.Pd 

Kepala Perpustakaan 

Dr.Yulia Tri Sahima, M.Pd 

Unit 

Pelayanan 

Sirkulasi 

Arip, S.Pd 

 

 

Unit Pelayanan 

Pembaca 

Nurhayati.S.Pd

.I 

Unit Tata 

Usaha 

Eldani, 

S.Th.I 

 

Unit Bebas 

Alumni 

Rahmawati 

K S, S.H 



3.6 Uraian Tugas Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

3.6.1 Dr.Yulia Tri Sahima, M.Pd 

1. Merencanakan program kerja 

2. Mengelola layanan, keuangan dan sumber daya manusia 

3. Mengontrol kinerja staf 

3.6.2 Eldani, S.Th.I 

1. Inventaris buku  

2. Mengkelas buku 

3. Mengkatalog buku 

4. Melebel buku 

5. Menyampul buku 

6. Pemeliharaan buku 

7. Mengurus mahasiswa bebas alumni 

8. Pelayanan sirkulasi 

9. Menyusun/merapikan setelah dibaca mahasiswa 

3.6.3 Winny Agustia Riznanda, M.Pd 

1. Menginput skripsi 

2. Pelayanan sirkulasi 

3. Merapikan skripsi dan juga buku setelah dibaca mahasiswa 

3.6.4 Nurhayati, A.M, S.Pd.I 



1. Mengantar surat menyurat pada perpustakaan 

2. Melebel buku 

3. Memproses kartu baca/kartu anggota 

4. Menyampul buku 

5. Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar 

6. Menyusun/merapikan buku setelah dibaca mahasiswa 

7. Mengurus ketersediaan air bersih pada toilet perpustakaan 

3.6.5 Rahmawati Kemala Sari, S.H 

1. Melayani foto copy dari buku 

2. Pelayanan sirkulasi 

3. Menyampul buku 

4. Melebel buku 

5. Menyusun/merapikan buku setelah dibaca mahasiswa 

3.6.6 Arip,S.Pd 

1. Membuka dan menutup ruangan perpustakaan 

2. Pelayanan foto copy dari buku 

3. Menyusun/merapikan buku setelah dibaca mahasiswa 

3.7 Keterampilan SDM 

Pengelola perpustakaan harus lebih meningkatkan keterampilan semua 

tenaga perpustakaan/teknisi, peningkatan keterampilan dapat diperjelas melalui 



pendidikan tambahan seperti pelatihan perpustakaan, magang, workshop, dan 

seminar.
70

 

 

3.8 Fasilitas pendanaan 

Ketersediaan dana yang sangat diperlukan dalam operasional 

perpustakaan sumber dana seperti SPP, anggaran rutin/DIP, institusi lain, dana 

dari bahan-bahan internasional, hibah kompetisi A1, A2, A3, dan B serta dana-

dana dari lembaga, dana yang didapat oleh Perpustakaan Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan yaitu berupa buku -buku dan alat -alat perpustakaan.
71

 

3.9 Perencanaan Program Kerja Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan 

Kepala perpustakaan merupakan penanggung jawab utama seluruh 

kegiatan/program pada perpustakaan. Agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan 

dengan baik, maka kepala perpustakaan menyusun program kerja perpustakaan 

sebagai panduan pelaksanaan kegiatan diperpustakaan. Program dibagi dalam 

beberapa rentang waktu, yaitu program tahunan, program bulanan, dan program 

mingguan dan program harian.
72

 

Tabel 5 

Program Kerja Perpustakaan Tarbiyah 
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NO 
Rentang 

Program 
Jenis Kegiatan 

Penangung 

Jawab 

1. Harian  Menyusun Buku-Buku dan Skripsi 

Kepala 

Perpustakaan 

 

2 Mingguan Membuat Kartu Baca Mahasiswa 

 

Kepala 

Perpustakaan 

3 Bulanan a. Melabel Bahan Pustaka 

b. Menganotasi Skripsi 

c. Mengaudit Buku yang 

dipinjam Dosen 

 

Kepala 

Perpustakaan  

4 Tahunan  a. Mengadakan Perubahan 

Sistem Pelayanan dari Manual 

ke Komputerisasi 

b. Membuat Buku pedoman 

Perpustakaan 

c. Seminar  

d. Pelatihan bagi staf 

Perpustakaan 

Kepala 

Perpustakaan 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

3.10 Manajemen Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

1. Buku pengunjung 

2. Buku bebas pustaka 

3. Peminjaman buku dosen 

4. Daftar fotocopy/peminjaman buku untuk mahasiswa 



5. Buku bebas alumni mahasiswa kualifikasi dan regular
73

 

3.11 Administrasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Administrasi perpustakaan meliputi segala kegiatan administrasi yang 

ada di perpustakaan antara lain : 

1. Inventaris bahan  pustaka 

2. Inventaris peralatan perpustakaan 

3. Daftar kebutuhan alat baru, daftar alat tambahan, daftar alat yang 

rusak, buku yang dipinjam atau pengembalian buku. 

4. Surat masuk dan surat keluar 

5. Buku pengunjung 

6. Buku bebas alumni 

7. Buku peminjaman bagi mahasiswa yang mau memfotocopy 

8. Buku peminjaman bagi dosen  

9. Daftar inventaris alat-alat (kursi, meja, bangku, lemari dan 

sebagainya)74 

3.12 Inventaris dan Keamanan Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan 

1. Semua kegiatan inventarisasi harus menurut sumber dana dari mana alat-alat 

ini diperoleh/dibeli.  
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2. Keamanan peralatan perpustakaan ditujukan agar peralatan perpustakaan 

harus tetap berada diperpustakaan jika dipinjam harus ada jaminan dari 

peminjam.
75

 

Tabel 6 

Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

NO Klasifikasi Bahan Pustaka Judul Exsemplar 

1 370/2x7 Buku pendidikan agama 

isslam 

202 judul 543 exp 

2 410 Buku Bahasa Indonesia 157 judul 167 exp 

3 570 Buku Biologi 184 judul 216 exp 

4 500 Manajemenn pendidikan 

islam 

131 judul 306 exp 

5 371/2x7 Pendidikan madrasah 

Ibtidiyah 

115 judul 130 exp 

6 420 Buku Bahasa Inggris 121 judul 162 exp 

7 492.7 Pendidikan bahasa arab 63 judul 65 exp 

8 200 Buku Agama 321 judul 310 exp 

9 530/540 Buku Fisika/Kimia 72 judul 217exp 

10 000 Buku Umum 351 judul 959 exp 

11  Buku Referensi 18 judul 61 exp 

12 03 Kamus Umum 1 judul 1 exp 

13 03 Kamus Bahasa Arab 1 judul 1 exp 

14 03 Kamus Bahasa Inggris 1 judul 1 exp 

15 03 Kamus Bahasa Indonesia 1 judul 1 exp 

                                                           
75

Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 



16 03 Ensiklopedi Islam 1 judul 7 exp 

17 03 Ensiklopedi Indonesia 1 judul 8 exp 

18 03 Ensiklopedi Apa dan 

Mengapa 

1 judul 10 exp 

19 03 Ensiklopedi Kemukjizatan 

Ilmiah 

1 judul 6 exp 

20 03 Ensiklopedi  Pengetahuan 

Alquran dan hadits 

1 judul 7 exp 

21 03 Indeks Terjemahan 1 judul  5 exp  

22 03 Abstrak  1 judul  2 exp 

23 03 Sejarah Alquran 1 judul 3 exp 

24 03 Tafsir – Tafsir 1 judul 4 exp 

25 03 Konsep Taqwa 1 judul 1 exp 

26 03 Kehidupan Akhirat  1 judul 1 exp 

27 03 Terjemah Alquran dalam 

Bahasa Palembang 

1 judul  1 exp 

28 03 Aneka Fakta dan Indeks 1 judul 1 exp 

29 03 Bersama Allah  1 judul 1 exp 

  Jumlah 1. 735judul 2.974Exp 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Tabel 7 

Koleksi Skripsi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

NO Jurusan Skripsi 

1 Pedidikan Agama Islamm  2669 skripsi 

2 Pendidikan bahasa ingris 188 skripsi 



3 Penddikan bahasa arab 199 skripsi 

4 Pendidikan Guru Madrasah Iftidaiyah 714 skripsi 

5 Pendidikan Matematika 145 skripsi 

6 Pendidikan Biologi 135 skripsi 

7 Manajemen Pendidikan Islam  258 skripsi 

8 Fisika dan Kimia - 

 Jumlah  4.308 skripsi 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

3.13 Ketentuan Dan Prosedur Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

3.13.1 Ketentuan Syarat Menjadi  Anggota Perpustakaan 

1. Mahasiswa Fakultas  Tarbiyah 

2. Mengisi formulir pendaftaran 

3. Foto 2x3 : 1 lembar 

4. Administrasi Rp 10.000 

5. Kartu tidak boleh dipinjamkan dengan mahasiswa lain jika ketahuan 

memakai kartu orang lain maka didenda Rp 15.000 

6. Apabila masa kartu baca habis maka di perpanjang kembali.
76

 

3.13.2 Ketentuan Membaca 

1. Tidak boleh dipinjam koleksi buku – buku Referensi, Skripsi dll 

kecuali hanya dibaca diruang baca. 
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2. Tidak boleh menyobek/mengunting bahan pustaka apa lagi 

mencuri/tidak mengembalikan buku/skripsi 

3. Tidak boleh mengobrol diruang baca
77

 

3.13.3 Ketentuan Bebas Alumni 

1. Menyerahkan 1 eksemplar skripsi yang sudah ditandatangani dosen 

pembimbing dan cap fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan 

2. Menyerahkan 2 buah buku 

3. Copy belangko bebas alumni Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan keguruan 3 rangkap 

4. Menyerahkan CD berisi cover, abstrak, dan kesimpulan 

5. Menunjukan kartu baca yang masih berlaku
78

 

3.13.4  Ketentuan Fotocopy Buku dan Skripsi 

1. Menjadi anggota perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan 

2. Dikenakan biaya perlembar fotokopian
79

 

3.13.5 Peraturan–Peraturan Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

1. Dilarang makan dan minum diperpustakaan 

2. Dilarang merokok diperpustakaan 

3. Dilarang meludah 
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4. Dilarang mengambil buku 

5. Dilarang ngobrol selama di perpustakaan 

6. Dilarang membawa tas , map 

7. Dilarang masuk apabila tidak memiliki kartu perpustakaan 

8. Dilarang memakai sandal 

9. Dilarang membawa buku dari luar
80

 

Tabel 8 

Jadwal Penggunaan Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

No. Hari Jam Buka Pengunjung / User 

1. Senin 08.00 – 16.00 WIB Mahasiswa Regular 

2. Selasa 08.00 – 16.00 WIB Mahasiswa Regular 

3. Rabu 08.00 – 16.00 WIB Mahasiswa Regular 

4. Kamis 08.00 – 16.00 WIB Mahasiswa Regular 

5. Jumat 08.00 – 16.00 WIB Mahasiswa Regular 

6. Sabtu 08. 00 – 12.00 WIB Mahasiswa Kualifikasi 

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

3.13.6 Tata Cara Pengunjung 

1. User masuk 

2. Letakkan tas atau jaket pada loker 

3. Tunjukan kartu baca yang masih berlaku 
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4. Tunjukan kepada pegawai dan langsung akan discan
81

 

3.16.8 Ketentuan-ketentuan lain 

Ketentuan-ketentuan lain dalam hal ini hasil yang diperoleh dari 

pengolahanperpustakaan ditetapkan berdasarkan propesi pengguna 

fasilitasperpustakaan terhadap kontribusi yang diberikan keperpustakaan 

sebagai berikut: 

1. Dana yang bersumber dari pembuatan kartu dan fee dari buku 

bebas alumni mahasiswa akan digunakan untuk operasional 

perpustakaan. 

2. Apabila ada mahasiswa yang ketahuan mengambil bahan 

pustaka maka akan diberikan sangsi: berhenti menjadi anggota 

perpus, menggantikan buku 2x lipat dari buku yang diambil. 

3. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki kartu baca sebagai 

identitas maka tidak dapat diperkenankan untuk masuk 

perpustakaan.
82
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Tabel 9 

Jumlah Pengunjung Perpustakan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Dari Tanggal September 

2017- Januari 2018 

No Bulan Jumlah  

1 September 1094 

2 Oktober 1825 

3 November 2170 

4 Desember 1453 

5 Januari 1220 

Jumlah 7762 

Sumber : Dokumentasi Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Kegurua 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis menyajikan analisis dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Adapun data penelitian ini diperoleh dari responden melalui 

penyebaran angket/kuesioner dan wawancara. Penjelasan mengenai jumlah 

responden pada penelitian ini telah dijelaskan pada bab 1 pada poin “populasi 

dan sampel penelitian”. Data yang telah diperoleh dari responden melalui 

penyebaran angket kemudian diolah, yang nantinya akan digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab 1 pada poin 

“teknik analisis data”. Hasil penelitian ini akan dibahas lebih lanjut 

berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang dapat dijelaskan dengan 

rincian sebagai berikut: 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner adalah 100% 

yang berarti bahwaa responden telah mengembalikan semua kuesioner yang 

berjumlah 70 kuesioner. Kuesioner disebar selama lima hari yaitu hari senin-

rabu pada tanggal 10-13 januari 2018.Adapun kelompok responden pada 

penelitian ini berasal dari pemustaka yang berkunjung di Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Responden secara rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 



Tabel 10 

Kelompok responden berdasarkan jurusan  

No Jurusan  Jumlah responden 

1 Pendikikan Agama Islam 23 

2 Pendidikan Biologi 8 

3 Pendidikan Fisika 1 

4 Pendidikan Bahasa Inggris 10 

5 Pendidikan Kimia 2 

6 Pendidikan Guru Madrasah 

Iftidaiyah 

12 

7 Manajemen Pendidikan Islam 6 

8 Pendidikan Matematika 4 

9 Pendidikan Bahasa Arab 4 

Jumlah  70 

Pada tebel selanjutnya penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait 

dengan hasil penelitian mengenai pemanfaatan koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus di perpustakaan ilmu tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang yang akan dijelaskan secara rinci pada tabel-tabel 

sebagai berikut: 

 

 



4.1. Bagaimana Kelengkapan koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang 

Pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan kkelengkapan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus olehpemustaka terdapat pada nomor: 1,2,3,4,5 

yangg akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

Tabel 11 

Frekuensi Peminjaman Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus setiap 

berkunjung keperpustakaan 

No 
Pertanyaan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

1 Saya menggunakan koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus di perpustakaan 

sesuai dengan informasi 

yang saya perlukan 

Sangat setuju 34 48,6% 

Setuju 34 48,6% 

Tidaksetuju 2 2,8% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwaa 34 (48,6%) dari 70 

responden sangat setuju jika pada saat berkunjung kee Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang selalu 

memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus, 34 (48,6%) dari 70 

responden meyatakan setuju, 2 (2,8%) dari 70 reponden menyatakan tidak 

setujuu, dan 0 (0%) dari 70 responden menyatakann sangat tidak stuju, Dilihat 



dari jawaban responden yang terbanyak yaituu 4 (48,6%) dari responden 

mennyatakan sangat setuj dan setuju jika setiapp berkunjung ke perpustakaan 

selalu memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus sesuai dengan 

informasi yang diperlukan.Jadi dapat disimpulkan, bahwa data tersebutt 

enunjukkan jika koleksi bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan ilmu 

tarbiyah dan keguruanmemiliki tingkat efektivitas yang cukupp bbaik 

pemanfaatan oleh pemustaka pada saat berkunjung ke Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Tabel 12 

Frekuensi Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus Sesuai Kebutuhan 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

2 Saya mendapatkan koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus sesuai dengan 

kebutuhan saya 

sangatsetuju 15 21.43% 

Setuju 51 72,86% 

Tidak setuju 4 5,71% 

Sangat tidak 

setuju 

0 0% 

 

Berdasarkan, data dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwaa 15 (21,43%) 

dari 70 responden menyatakan sangat setuju jikaa pengunjung mendapatkan 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus sesuai kebutuhan, 51 (72,86%) dari 70 

responden menyatakan setuju, 4 (5.71%) dari 70 responden menyatakan tidak 

setuju dan 0 (0%) dari 70 responden menyatakan sangat tidak setujuu. 



Jawaban terbanyak yang diperoleh adalahh 51 (72.86%) dari 70 responden 

menyatakan setuju. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa frekuensi 

koleksi bahan. 

rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki tingkat efektivitas 

cukup baik dalam mendapatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus sesuai 

yang dibutuhan pemustaka 

Tabel 13 

Frekuensi ketersediaan jumlah koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No 
Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

3 Semua koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

tersedia dalam jumlah yang 

banyak sesuai kebutuhan 

sangatsetuju 10 14,29 

% 

setuju 39 55,71% 

Tidak setuju 21 21,30% 

Sangat tidak 

setuju 

0 0% 

 

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 10 (14,29%) dari 70 

responden menyatakan sangat setuju jikaa semua koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus tersedia dalam jumlah yang banyak sesuai kebutuhan 

pemustaka, 39 (55,71%) dari 70 responden menyatakan setuju, 21 (21,30%) 

dari 70 responden menyatakan tidak setuju dan 0 (0%) dari 70 responden 



menyatakan sangat tidak setujah. Karena frekuensi jawaban tertinggi yaitu 

39 (55,71%) dari 70 responden menyatakan setuju jik semua koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus tersedia dalam jumlah yang banyak sesuai 

kebutuhan pemustaka. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi semua koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus tersedia dalam jumlah yang banyak sesuai 

kebutuhan memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik. 

Tabel 14 

Informasinya sesuai yang dibutuhkan pemustaka 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

4 Setiap saya meminjam 

koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus informasinya 

sesuai yang saya inginkan 

sangatsetuju 14 20 % 

Setuju 42 60% 

Tidak setuju 14 20% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 14 (20%) dari 70 

responden menyatakan sangat setuju jiks etiap peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus informasinya sesuai yang diinginkan, 42 (60%) dari 

70 responden menynatakan setuju, 14 (20%) menyatakan tidak setuju dan 0 

(0%) dari 70 responden menyatakan sangat tidak setuju. Jawaban terbanyak  

dari 70 responden yaitu 42 (60%) responden menyatakan setuju jika setiap 

peminjaman koleksi bahan rujukan umum dan khusus informasinya sesuai yang 

diinginkan pemustaka. Jadi dapat disimpulkan bahwa koleksi bahan rujukan 



umum dan khusus informasinya sesuai yang diinginkan pemustaka memiliki 

efektivitas yang cukup baik. 

Tabel 15 

Motivasi/minat dalam memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No 
Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

5 Saya mengunjungi 

perpustakaan karena koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus banyak sehingga 

tidak perlu membeli buku. 

sangat setuju 10 14,29% 

Setuju 33 47,14% 

Tidak setuju 26 37,15% 

Sanat tidak setuju 1 1,42% 

 

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa 10 (14,29%) dari 70 responden 

menyatakan sangat setuju jika pemustaka mengunjungi perpustakaan dari pada 

beli buku, 33 (47,14%) dari 70 responde menyatakan setuj, 26 (37.15%) dari 70 

responden menyatakan tidak setuju, dann 1  ( 1,42%) dari 70 responden 

menyatakan sangat tidak setuju. Jawaban terbanyak dari data tersebut 

menunjukkan bahwa 33 (47,14%) darii 70 responden menyatakan setuju jika 

pemustaka mengunjungi perpustakaan karena koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus banyak sehingga tidak perlu membeli buku. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mengunjungi perpustakaan efektivitasnya cukup baik dalam memotivasi 

mahasiswa untuk memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus di 

Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang.  



Dari beberapa tabel kelengkapan koleksi buku bahan rujukan umum dan 

khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang yang telah dianalisi dan diinterpretasikan. jadi 

dapat disimpulkan secara umum bahwah koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang sudah cukup efektif dalam peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus oleh pemustaka. Meskipun masih banyak kekurangan 

didalam jenis koleksinya atau informasi yang dibutuhkan pemustaka. 

Namun dlihat dari frekuensi koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

sesuai yang dibutuhkan secara umum sudah cukup baik. Serta frekuensi 

pemustaka dalam memanfaatkan kelengkapan koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka cukup baik membantu informasi 

yang pemustaka cari. Dari segi kualitas isi informasi koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus ini menurut para responden sudah muktahir berdasarkan data 

dari kuesioner yang didapat. Sudahrelevan dengan kebutuhan informasi 

pemustakas. Dan juga sebagian besar pemanfaatan koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus ini tidak bisa dipinjam oleh karena itu pemustaka dalam cara 

memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus cukup sering hanya 

mencatat iformasi yang dibutuhkan saja. 

Selain itu motivasi/minat mahasiswa untuk memanfaatkan koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi juga cukup 

baik. hal ini dikarenakan minat mahasiswa dalam mengunjungi perpustakaan 



cukup baik didapat dari data kuesioner dan menurut para responden ketersediaan 

koleksi jumlah koleksi itu bisa membantu pemustaka dalam memenuhi informasi 

yang dicari diperpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas yang 

disediakan sudah cukup memadai dan koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

diperpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang sudah cukup efektif . 

Berdasarkan data item pernyataan kuesioner tentang kelengkapan koleksi 

buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diperoleh hasil 

data frekuensi skor ideal dan skor perolehan dari tiap-tiap item pernyataan. Data 

tersebut direkapitulasi secara keseluruhan sehingga membentuk data padaa tabel 

di bawah ini. Data tersebut digunakan untuk menilai tingkats efektifitas 

kelengkapan koleksi bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 16 

Rekapitulasi Data Frekuensi Pada Item Pernyataan Kelengkapan  Koleksi 

Bahan Rujukan Umum dan Khusus Oleh Pemustaka 

No  
Indikato pernyataan Skor ideal Skor 

perolehan 

1 Frekuensi peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

70 34 

2 Frekuensi koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus sesuai yang dibutuhkan 

70 51 

3 Frekuensi ketersediaan jumlah koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus 

70 39 

4 Informasinya sesuai yang dibutuhkan 

pemustaka 

70 42 

5 Motivasi/minat dalam memanfaatkan 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

70 33 

 Jumlah 350 199 

Untuk mengetahui nilai rata-rat kelengkapan koleksi bahan rujukan 

umum dan khusushasil penelitian ini, maka hasil dari rekapitulasi skor ideal dan 

skor perolehan dimasukkan ke dalam rumus berikut inis: 

Rata-rata efektivitas  = 
                   

          
 X 100% 

         = 
   

= 
   

   
 X 100% 

   = 0 56857 

Berdasarkan data diatas diperoleh hasils nilai rata-rata efektivitas adalah 

0,56857, hasil nilai rata-rata efektivitas tersebut kemudian diinterpretasikan 



menggunakan tabel koefisien korelasii. Nilai 0,56857 jika diinterpretasikan 

berada pada interval l0,40-0599 dengan tingkat capaian sedang.  

Kemudian dari hasil wawacara dengan pegawai bagian sirkulasi di 

Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang mengenai Kelengkapan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan 

Khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang. 

“Menurut ibu Rahmawati kelengkapan koleksi yang ada 

diperpustakaan ilmu tarbiyah dan keguruan yaitu koleksi-koleksi 

seperti kamus,ensiklopedi,tafsir al-quran dan lain-lain dan koleksi 

yang sering digunakan oleh pemustaka yaitu kamus dan ensklopedi. 

Untuk mendukung kelengkapan koleksi perpustakaan ilmu tarbiyah 

dan keguruan perpustakaan selalu ada penambahan koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus setiap tahunnya dari pengadaan buku dan 

bebas pustaka”.
83

 

 

4.2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan koleksi buku bahan 

rujukan umum dan khusus di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

Pernyataan dalam kuesioner ini yang berkaitan dengan kendala apa saja 

yang dihadapi dalam pelayanan koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus 

di perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang terdapat pada nomor 6,7,8,9,10  yang akan 

dijelaskan secara rinci pada tabel-tabel berikut ini: 
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abel 17 

Kendala susunan koleksi bahan rujukan umum dan khusus dirak tidak sesuai 

No 
Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

6 Koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus yang 

tersusun dirak selalu tidak 

sesuai 

sangat setuju 5 7,14% 

Setuju 46 65,72% 

Tidak setuju 19 27,14% 

Sangat tidak 

setuju 

0 0% 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 5 (7,14) dari 70 

responden menyatakan sangat setuju jika koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus yang tersusun dirak selalu tidak sesuai, 46 (65,72) dari 70 responden 

menyatakan setuju, 19 (27,14) dari 70 responden menyatakan tidak setuju, 

0(0%) dari 70 responden menyatakan sangat tidak setuj Dari hasil jawaban 

responden yang tertinggi yaitu 46 (65,72%) dari 70 responden menyatakan 

setuju jika koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang tersusun dirak selalu 

tidak sesuai. Hal ini dikarena kan pemustaka akan kesulitan jika koleksi yang 

tersusun dirak tidak sesuai dengan jenis-jenis koleksi atau dengan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemustaka. jika susunan dirak sesuai dengan jenis-jenis atau 

dengan informasi yang dibutuhkan pemustaka itu akan mempermudah 

pemustaka mendapatkan informasi yang mereka cari dengan cepat dan lebih 

mudah membantu pemustaka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi dapat 



disimpulkan bahwa koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang tersusun dirak 

selalu tidak sesuai belum efektif dilakukan Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Tabel 18 

Kelengkapan koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

7 Saya selalu kesulitan 

mencari koleksi bahan 

rujukan dan khusus karena 

koleksinya tidak lengkap 

sangat setuju 6 8,57% 

Setuju 40 57,14% 

Tidak setuju 22 31,43% 

Sangat tidak 

setuju 

2 2,86% 

 

Darii hasil yang ditunjukan berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan 

bahwa 6 (8,57%) dari 70 responden menyatakan sangat setuju jika 

pemustaka kesulitan mencari koleksi bahan rujukan umum dan khusus karena 

koleksinya tidak lengkap, 40 (57,14%) dari 70 responden menyatakan setuju, 

22 (31,43%) dari 70 responden menyatakan tidak setuju dan 2 (2,86%) dari 

70 responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju. Jawaban tertinggi yang 

didapat dari responden adalah 40 (57,14%) dari 70 responden menyatakans 

bahwa setuju jika pemustaka selalu kesulitan mencari koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus karena koleksinya tidak lengkap. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kurangnya koleksi bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan 



Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden  Fatah 

Palembang menjadi kendala bagi pemustaka untuk mencari informasi yang 

mereka butuhkan 

Tabel 19 

Kendala peminjaman koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

8 Semua koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

diperpustakaan tidak dapat 

dipinjam 

sangat setuju 17 24,29% 

Setuju 22 31,43% 

Tidaksetuju 23 32,86 

% 

Sangat tidak 

setuju 

8 11,42% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 17 (24,29%) dari 70 

responden menyatakan sangat setuju jika semua koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus diperpustakaan tidak dapat dipinjam, 22 (31,43%) dari 70 responden 

menyakan bahwa setuju, 23 (32,86%) dari 70 responden menyatakan bahwa 

tidak setuju dan 8 (11,42%) dari 70 responden menyatakan bahwa sangat tidak 

setuju. Rangkuman hasil tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi 

dari responden menyatakan bahwaa 3 (32,86%) dari 70 responden menyatakan 

bahwa tidak setuju jika semua koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

diperpustakaan tidak dapat dipinjam.Jadi dapat disimpulkan bahwa pemustaka 



tidak setuju koleksi bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan tidak dapat 

dipinjam pemustaka karena itu akan menghambat pemustaka dalam mencari 

informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. 

Tabel 20 

Terbatas jumlah koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

9 Koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus tersedia 

dalam jumlah sedikit 

sangat setuju 9 12,86% 

Setuju 38 54,28% 

Tidak setuju 21 30% 

Sangat tidak 

setuju 

2 2,86% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskans bahwa 9 (12,86%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju jika koleksi bahan rujukn umum 

dan khusus tersedia dalam jumlah sedikit, 38 (54,28%) dari 70 responden 

menyatakan bahwa setuju, 21 (30%) dari 70 respondensi menyatakan bahwa 

tidak setuju dan 2 (2,86%) dari 70 responden menyatakan bahwa sangat tidak 

setuju Rangkuman hasil tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi 

dari responden menyatakan bahwa 38 (54,28%) dari 70 responden menyatakan 

baahwa setuju jik koleksi bahan rujukan umum dan khusus tersedia dalam 

jumlah sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus kurang up to date dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. 



Tabel 21 

Peminjaman koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

10 Peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

untuk difoto copy dala 

waktu yangg singkat 

Sangat setujuu 11 15 71% 

Setuju 39 55,71% 

Tidak setuju 18 25,72% 

Sangat tidak 

setuju 

2 2,86% 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwe 11 (15,71%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju jikai peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus untuk difoto copy dalam waktu yang singkat 39 

(55,71%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju, 18 (25,72%) dari 70 

responden menyatakan bahwa tidak setuju dan 2 (2,86%) dari 70 responden 

menyatakan bahwa sangat tidak setuju  Rangkuman hasil tersebut dapat 

dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi dari responden menyatakan bahwa 

setuju jika peminjaman koleksi bahan rujukan umum dan khusus untuk difoto 

copy dalam waktu yang singkat menjadi salah satu Kendal dalam peminjaman 

koleksi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal peminjaman koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus difoto copy dalam waktu yang singkat menjadi salah 

satu faktor penghambat pemustaka dalam meminjam koleksi atau mencari 

informasi yang dibutuhkan pemustaka. 



Dari beberapa tabel mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pelayanan koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus di perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang yangg telah diuraikan berdasarkan data pada tabel-tabel diatas yang 

diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada pemustaka, dapat disimpulkan 

bahwa kendala yang dihadapi dalam pelayanan koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus adalah koleksi yang disusun dirak tidak sesuai atau tidak up to date. Oleh 

karena itu, hal ini mengahambat pemustaka untuk menemukan koleksi atau 

informasi yang dicari dan dibutuhkan, dan kesulitan mencari koleksi karenk 

koleksinya tidak lengkap juga menjadi salah satu kendala pemustaka dalam 

mencari informasi yang dibutuhkannya. Seperti kendala-kendala lainnya juga 

yang koleksi bahan rujukan umum dan khusus tidak bisa dipinjam , difoto copy 

dalam waktu yang singkat dan jumlah koleksinya yang masih sedikit juga 

menjadi salah satu kendala pemustaka dalam mencari informasi yang mereka 

butuhkan. 

Tabel 17 

Rekapitulasi Data Frekuensi Pada Item Pernyataan Kendala Yang di 

Hadapi Dalam Pelayanan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus 

 

No  Indikator Pernyataan Skor Ideal Skor 

Perolehan 

1 Frekuensi koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus tersusun di 

rak tidak sesuai 

70 46 

2 Frekuensi kesulitan mencari 

koleksi bahan rujukan umum 

70 40 



dan khusus karena koleksi tidak 

lengkap 

3 Frekuensi semua koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus yang 

tidak dapat dipinjam 

70 23 

4 Frekuensi bahan rujukan umum 

dan khusus tersedia dalam 

jumlah sedikit 

70 38 

5 Frekuensi peminjaman koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus untuk di foto copy dalam 

waktu yang singkat 

70 39 

 Jumlah  350 186 

Untuk  mengetahui nilai rata-rata kendala yang dihadapi dalam pelayanan 

koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus hasil penelitian ini, maka hasil 

dari rekapitulasi skor ideal dan skor perolehan dimasukkan ke dalam rumus 

berikut ini: 

Rata-rata efektivitas  = 
                   

          
 X 100% 

         = 
   

   
 X 100% 

   = 0 53142 

 Berdasarkan data diatas diperoleh hasil nilai rata-rata efektivitas adalah 

0,53142, hasil nilai rata-rata efektivitas tersebut kemudian diinterpretasikan 

menggunakan tabel koefisien korelasi, nilai 0,53142 jika diinterpretasikan berada 

pada interval 0,40-0,599 dengan tingkat capaian sedang. 

Kemudian dari hasil wawancara dengan pegawai bagian sirkulasi di 

Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 



Fatah Palembang mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan 

Koleksi Buku Bahan Rujukan Umum dan Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

 

“Menurut ibu Rahmawati kendala yang ada dihadapi dalam 

pelayanan koleksi bahan rujukan dan umum dan khusus yaitu kendala 

dari jumlah koleksi yang belum menyeimbangi jumlah pengunjung 

dikarenakan masih banyak yang kurang dari koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus yang ada di perpustakaan ilmu tarbiyah dan 

keguruan universitas islam negeri raden fatah Palembang”.
84

 

 

4.3. Pemanfaatan buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang 

 Pernyataan dalam kuesioner yang berkaitan dengan pemanfaatan buku 

bahan rujukan umum dan khusus terdapat pada nomor 11,12,13,14,15 yang akan 

dijelaskan secara rinci pada tabel-tabel berikut ini : 

Tabel 22 

Memfoto copy koleksi yang dibutuhkan 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F p 

11 Saya memfoto copy koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus yang informasinya 

saya butuhkan 

sangat setuju 21 21,30% 

Setuju 41 58,58% 

Tidak setuju 7 10% 
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Sangat tidak 

setuju 

1 1,42% 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 21 (21,30%) dari 70 

responden menyatakan sangat setuju jik pemustaka memfoto copy koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus yang informasinya mereka butuhkan, 41 

(58,58%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju, 7 (10%) dari 70 

reponden menyatakaan bahwa tidak setuju dan 1 (1,42%) dari 70 responden 

menyatakan sangat tidak setuju. Rangkuman hasil tersebut dapat dijelaskan 

berdasarkan jawaban tertinggi dari responden menyatakan bahwa 41 (58,58%) 

dari 70 responden menyatakan setuju jika pemustaka memfoto copy koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus yang informasinya mereka butuhkan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pemustaka bisa memanfaatkan koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus bisa dengan cara memfoto copy informasi yang mereka 

butuhkan dalam hal ini ditarik kesimpulan pemanfaatan koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus dengan cara memfoto copy informasi yang 

dibutuhkanmemiliki tingkat efektivitas cukup tinggi. 

Tabel 23 

Memfoto copy koleksi yang tidak dapat dipinjam 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

12 Saya memfoto copy koleksi 

bahan rujukan umum dan 

sangat setuju 22 31,43% 

Setuju 32 45,71% 



khusus yang tidak dapat 

dipinjam Tidak setuju 13 18,57% 

Sangat tidak 

setuju 

3 4,29% 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 22 (31,43%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju jika pemustaka memfoto copy 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang tidak dapat dipinjam, 32 

(45,71%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju, 13 (18,57%) dari 70 

responden menyatakan bahwa tidak setuju dan 3 (4,29%) dari 70 responden 

menyatakan bahwa sangat tidak setuju. Rangkuman hasil tersebut dapat 

dijelaskan brdasarkan jawaban tertinggi dari responden menyatakan bahwa 32 

(45,71%) dari 70 responden menyatakan setuju bahwa pemustaka memfoto 

copy koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang tidak dapat dipinjam. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pemustaka terhadap pemanfaatan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus yang tidak dapat dipinjam cukup tinggi. 

Tabel 24 

Membaca koleksi bahan rujukan umum dan khusus dapat meningkatkan 

pengetahuan 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

13 Saya membaca koleksi 

bahan rujukan umum dan 

khusus di perpustakaan 

karena dapat meningkatkan 

sangat setuju 28 40% 

Setuju 40 57,14% 

Tidak setuju 2 2,86% 



pengetahuan saya 
Sangat tidak 

setuju 

0 0% 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 28 (40%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju bahwa membaca koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus di perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan 

pemustaka, 40 (57,14%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju, 2 

(2,86%) dari 70 responden menyatakan bahwa tidak setuju dan 0 (0%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju.  Rangkuman hasil tersebut 

dapat dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi dari responden menatakan bahwa 

40 (57,14%) dari 70 responden menyatakan setuju jika ccara pemustaka 

memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus dengan cara membaca 

di perpustakaan karena dapat meningkatkan pengetahuan para pemustaka. 

Tabel 25 

Menghabiskan waktu luang untuk membaca koleksi di perpustakaan 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

14 Saya menghabiskan waktu 

luang di perpustakaan untuk 

membaca koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

yang tidak dapat dipinjam 

sangat setuju 18 27,71% 

Setuju 44 62,86% 

Tida setuju 6 8,57% 

Sangat tidak 

setuju 

2 2,86% 

 



 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 18 (27,71%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju jika pemustaka menghabiskan waktu 

luang di perpustakaan untuk membaca koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

yang tidak dapat dipinjam, 44 (62,86%) dari 70 responden menyatakan bahwa 

setuju, 6 (8,57%) dari 70 responden menyatakan bahwa tidak setuju dan 2 

(2,86%) dari 70 responden menyatakan sangat tidak setuju.Rangkuman hasil 

tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi dari responden 

menyatakan bahwa 44 (62,86%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju 

jika pemustaka menghabiskan waktu luang di perpustakaan untuk membaca 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang tidak dapat dipinjam. Jadi dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pemustaka terhadap pemanfaatan 

perpustakaan dan koleksinya cukup tinggi. 

Tabel 26 

Mencatat informasi dalam koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

Angket 

F P 

15 Saya mencatat informasi 

dalam koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus dalam 

menyelesaikan tugas yang 

mendesak 

sangat setuju 16 22,86% 

Setuju 45 64,28% 

Tidaak setuju 6 8,57% 

Sangat tidak 

setuju 

3 4,29% 

  



Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 16 (22,86%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat setuju jika mencatat informasi dalam 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus dalam menyelesaikan tugas yang 

mendesak, 45 (64,28%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju, 6 (8,57%) 

dari 70 responden menyatakan bahwa tidak setuju dan 3 (4,29%) dari 70 

responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju Rangkuman hasil tersebut 

dapat dijelaskan berdasarkan jawaban tertinggi dari responden menyatakan 

bahwa 45 (64,28%) dari 70 responden menyatakan bahwa setuju jika. 

pemustaka mencatat informasi dalam koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

dalam menyelesaikan tugas yang mendesak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas cara pemustaka memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus bisa dengan cara mencatat informasi yang terdapat didalam koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus cukup tinggi. 

Dari beberapa tabel mengenai Pemanfaatan buku bahan rujukan umum 

dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah diuraikan berdasarkan data 

pada tabel-tabel diatas yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 

pemustaka, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan buku bahan rujukan umum 

dan khusus adalah pengetahuan pemustaka terhadap cara memanfaatkan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus dengan cara memfoto copy koleksi yang 

dibutuhkan dan memfoto copy koleksi bahan rujukan yang tidak dapat dipinjam. 

Hal ini berdasarkan data pada tabel menunjukan jika pemanfaatan koleksi 



dengan cara memfoto copy koleksi yang informasinya dibutuhkan dan koleksi 

bahan rujukan yang tidak dapat dipinjam cukup tinggi tingkat efektivitasnya 

dalam mendukung pemustaka memanfatkan koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus.  Pemanfaatan koleksi bahan rujukan umum dan khusus juga bisa dengan 

cara membaca koleksi yang akan meningkatkan pengetahuan, dan uga bisa 

memanfaatkan dengan cara menghabiskan waktu luang untuk membaca koleksi 

bahan rujukan yang tidak dapat dipinjam, dengan melalui mencatat juga bisa 

termanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus yang ada di 

Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah cukup efektif. 

Berdasarkan data pada item pernyataan kuesioner tentang efektivitas 

Pemanfaatan buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

diperoleh hasil data frekuensi skor ideal dan skor perolehan dari tiap-tiap item 

pernyataan. Data tersebut digunakan untuk menilai tingkat Pemanfaatan Buku 

Bahan Rujukan Umum dan Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

 

 

 



Tabel 27 

Rekapitulasi data frekuensi pada item pernyataan pemanfaatan buku bahan 

rujukan umum dan khusus oleh pemustaka 

No  Indikator pernyataan Skor ideal Skor 

perolehan 

1 Memfoto copy koleksi yang dibutuhkan 70 41 

2 Memfoto copy koleksi yang tidak dapat 

dipinjam 

70 32 

3 Membaca koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus dapat meningkatkan 

pengetahuan 

70 40 

4 Menghabiskan waktu luang untuk 

membaca koleksi diperpustakaan 

70 44 

5 Mencatat informasi dalam koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus 

70 45 

 Jumlah 350 202 

Untuk mengetahui nilai rata-rata pemanfaatan buku bahan rujukan umum 

dan khusus penelitian ini, maka hasil dari rekapitulasi skor ideal dan skor 

perolehan dimasukkan ke dalam rumus berikut ini: 

 

Rata-rata efektivitas  = 
                   

          
 X 100% 

                = 
   

   
 X 100% 

         =0,57714 

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil nilai rata-rata efektivitas adalah 

0,57114, hasil nilai rata-rata efekivitas tersebut kemudian diinterpretasikan 



menggunakan tabel koefisien korelasi. Nilai 0,57114 jika diinterpretasikan 

berada pada interval 0,40-0,599 dengan tingkat capaian sedang. jadi dapat 

disimpulkan bahwasan pemanfaatan koleksi buku bahan rujukan umum dan 

khusus di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang memiliki tingkat capaian efektivitas sedang. 

Kemudian hasil wawancara dengan pegawai bagian sirkulasi di 

Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang mengenai Pemanfaatan Buku Bahan Rujukan Umum dan 

Khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

“Hasil wawancara dengan ibu Rahmawati mengenai 

pemanfaatan buku bahan rujukan umum dan khusus di 

perpustakaan ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam 

negeri raden fatah Palembang yaitu pemanfaatan koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus bisa dilihat dari minat 

pengunjung terhadap koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

yaitu minatnya tinggi. Dan pemanfaatan koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus juga bisa terlihat dari terbantunya 

pemustaka dalam menyelesaikan tugas-tugas dan informasi 

yang pemustaka butuhkan”.
85

 

 

Demikian hasil uraian penjabaran dan analisis data dari hasill pengolahan 

data yangg telah dianalisis dan diinterpetasikan berdasarka dari hasil kuesioner 

yang telah disebar di Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Univeristas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang.Semoga hasil yang telah didapat 
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bermanfaat bagi Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang demi meningkatkan kualitas yyang disajikan 

pada  koleksi bahan rujukan umum dan khusus agar dapat dimanfaatkan oleh 

pemustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULA DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari paparan dan analisis data hasil penelitian yang telah diuraiakan pada 

bab IV dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kelengkapan koleksi buku bahan rujukan umum dan khusus di 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang memiliki nilai 0,56857 yang berada 

pada interval 0,40-0,599.Berdasarkan interval tersebut berarti nilai 

0,56857berada pada tingkat capaian sedang. jadi dapat disimpulkan 

bahwa koleksi bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang perlu ditingkatkan kelengkapannya.. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan koleksi bahan rujukan umum 

dan khusus di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki nilai  

0,53142 yang berada pada interval 0, 40-0,599. Berdasarkan interval 

tersebut berarti nilai 0, 53142 berada pada tingkat capaian sedang. jadi 

dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelayanan 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 



Palembang perlu ditingkatkan pelayanannya agar tidak ada lagi 

kendala yang dihadapi pemustaka 

3. Pemanfaatan buku bahan rujukan umum dan khusus di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang diperoleh nilai 0,57714, nilai ini berada pada interval 

0,40-0,599  yang berarti  berada pada tingkat capaian sedang.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan dan merupakan harapan dari penulis dan juga pemustaka 

dii erpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang agar koleksi bahan rjukan umum dan khusus dapat secara 

efektiff dimanfaatkan oleh pemustaka. Beberapa saran sebagai masukan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pustakawan untuk layanan sirkulasi agar terus meningkatkan 

kemampuannya untuk terus berusaha memaksimalkan efektivitas 

pemanfaatan koleksi bahan rujukan umum dan khusus. Salah satunya 

dapat dilakukan dengan cara meningkatkan atau mempertahankan 

kemampuan mengatasi masalah-masalah yang dialami pemustaka. 

Selain itu hendaknya lebih aktif lagi mempromosikan secara langsung 

kepada pemustaka. Segara tanggap dengan keinginan dan perilaku 



pemustaka, sehingga tidak perlu menunggu untuk ditanya terlebih 

dahulu oleh pemustaka yang mengalami kesulitan dalam 

memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus.  

2. Pihak perpustakan hendaknya mempertimbangkan kualitas dan 

relevansi isi informasi dengan kebutuhan pemustaka, agar koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus yang tersedia dapat secara efektif 

dimanfaatkan oleh pemustaka dan juga jumlah atau kelengkapan 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus ditambah atau dilengakapi 

agar pemustaka lebih efektif memanfaatkannya. 

3. Untuk pemustaka Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulailah untuk 

memaksimalkan fasilitas memadai yang telah disediakan. untuk secara 

efektif memanfaatkan koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

maupun koleksi lainnya yang telah dianggap agar menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan serta memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka. 
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Palembang, 20-Desember-2017 

Kepada 

Saudara/Saudari 

Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang  

 

Dengan hormat, 

Disela-sela kesibukan Saudara/Saudari dalam bekerja, perkenankanlah saya meminta 

kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner/angket  uji coba instrumen 

penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi saya yang yang berjudul 

“Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus Di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang”. 

Kuesioner/angket tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data mengenai 

Pemanfaatan Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus. Berkenaan dengan hal 

tersebut, saya mohon bantuan saudara/saudari memberikan jawaban atas pernyataan 

yang terdapat dalam angket sesuai dengan kenyataan dan keadaan sebenarnya. 

Atas kesediaan Saudara/Saudari saya sampaikan terimakasih. 

 

 Hormat Saya, 

 

 

 

JUMIATI AGUSTINA 

Nim. 1544400040 



KUISIONER INSTRUMEN PENELITIAN PEMANFAATAN KOLEKSI 

BAHAN RUJUKAN UMUM DAN KHUSUS DI PERPUSTAKAAN 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 

A. Identitas Responden 

1. No Responden  :   (Diisi oleh peneliti) 

2. Nama Responden  : 

3. Jenis kelamin  : a. Wanita 

  b. Pria 

 

 4. jurusan    :  

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner 

1. Kuisioner menyatakan pendapat Saudara/Saudari mengenai 

pemanfaat koleksi bahan rujukan umum dan khusus  

Berikan tanggapan berdasarkan pendapat Saudara/Saudari sendiri 

dan bukan pandangan orang lain. 

2. Pernyataan dalam kuisioner ini terdiri atas 4 (empat) pilihan 

jawaban, sebagai berikut: 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (ST) 4 

Setuju (S)  3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 

 



3. Untuk pernyataan, beri tanda ( ) pada alternatif jawaban yang 

sesuai dengan pendapat Saudara/saudari. 

4. Periksa kembali jawaban yang telah diisi untuk memastikan bahwa 

jawaban telah sesuai dengan jawaban Saudara/Saudari berikan, juga 

pastikan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner dijawab dengan 

lengkap dan tidak ada yang terlewatkan. 

 

C. Pengertian  

Bahan rujukan umum dan khusus : koleksi yang terdiri atas buku-buku 

atau bahan pustaka lainnya, yang memuat informasi mengenai hal tertentu. 

Koleksi tersebut dianggap sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai 

rujukan atau acuan dalam hal memberi jawaban pertanyaan yang mereka 

hadapi 

DAFTAR PERTANYAAN 

A. Judul : Pemanfaat Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus atau Koleksi 

Referensi 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban 

ST S TS STS 

 Kelengkapan Koleksi     

1 Saya meminjam koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus di Perpustakaan 

sesuai dengan informasi yang saya 

perlukan? 

    

2 Saya mendapatkan koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus sesuai dengan 

kebutuhan saya? 

    



3 Semua koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus tersedia dalam jumlah yang 

banyak sesuai kebutuhan? 

    

4 Setiap saya meminjam koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus informasinya 

sesuai yang saya inginkan? 

    

5 Saya mengunjungi perpustakaankarena 

koleksi bahan rujukan umum dan khusus 

banyak sehingga tidak perlu membeli 

buku? 

    

 Kendala     

6 Koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus yang tersusun di rak koleksi 

selalu tidak sesuai? 

    

7 Saya selalu kesulitan mencari koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus karena 

koleksinya tidak lengkap? 

    

8 Semua koleksi bahan rujukan unum dan 

khusus di Perpustakaan tidak dapat 

dipinjam? 

    

9 Koleksi bahan rujukan umum dan 

khusus tersedia dalam jumlah sedikit? 

    

10 Peminjaman koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus untuk di foto copy 

dalam waktu yang singkat? 

    

 Pemanfaatan     

11 Saya memfoto copy koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus yang 

    



informasinya saya butuhkan? 

12 Saya memfoto copy koleksi bahan 

rujukan umum dan khusus yang tidak 

dapat dipinjam? 

    

13 Saya membaca koleksi bahan rujukan 

umum dan khusus di  

Perpustakaan karena dapat 

meningkatkan pengetahuan saya? 

    

14 Saya menghabiskan waktu luang di 

Perpustakaan untuk membaca koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus yang 

tidak dapat dipinjam? 

    

15 Saya mencatat informasi dalam koleksi 

bahan rujukan umum dan khusus dalam 

menyelesaikan tugas yang mendesak 
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Koleksi Bahan Rujukan Umum dan Khusus 
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Pemustaka Berkunjung di Perpustakaan 
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Pemustaka Mengisi Angket  
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