
 

A. Pendahulan  

Angket ini semata-mata bertujuan untuk membantu kami dalam 

mengumpulkan data yang behubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA 

PERPUSTAKAAN TERHADAP KENYAMANAN PEMUSTAKA DI MAN 1 

PALEMBANG” 

Oleh karena itu, besar harapan kami kiranya anda dapat membantu kami 

dalam mengumpulkan data dengan cara menjawab pernyataan yang telah disediakan 

dibawah ini dengan sejujur-jujurnya. Atas bantuannya kami mengucapkan terima 

kasih. 

B. Identitas Responden 

Nama Responden : 

Kelas   : 

Jenis kelamin  : 

C. Petunjuk pengisian kuisioner (angket) 

Pilihlah salah satu alternatif  jawaban yang sesuai dengan persepsi saudara/i 

mengenai judul skripsi diatas, dengan menandai Chekck List (√ )  pada kotak 

penelitian yang telah tersedia, persepsi saudara/i berdasarkan apa yang saudara/i lihat  

dan dirasahkan selama berada di perpustakaan MAN 1 Palembang. 
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No Pernyataan Tanggapan  Tanggapan  

A 

Pemanfaatan sarana dan 

prasarana perpustakaan 

Setelah renofasi 

Variabel (X)  

Sebelum renofasi  

Variabel (Y) 

4 3 2 1 4 3 2 1 

 Ruang perpustakaan SN N TN STN  SN N TN STN 

1 Bentuk ruang perpustakaan 

sesuai dengan kebutuhan 

pengguna perpustakaan 

         

2 Ukuran ruang perpustakaan tidak 

sempit untuk melakukan 

aktivitas belajar baik mandiri 

maupun kelompok 

         

 Meja dan kursi          

3 Kursi dan meja dalam kondisi 

yang kuat, stabil dan mudah 

dipindahkan 

         

4 Kapasitas kursi dan meja baca 

sesuai dengan kebutuhan 

pengguna perpustakaan 

         

 Katalog buku          

5 Akurasi data pada katalog buku 

dengan data koleksi di jajaran 

rak tersusun dengan teratur 

         

 Bahan pustaka          

6 Kondisi buku yang tersedia di 

ruang perpustakaan terhindar 

dari kerusakan 

         

7 Ketersediaan judul buku/ bahan 

bacaan untuk belajar tersedia di 

perpustakaan  

         

B Kenyamanan pemustaka          

 Sirkualsi tata ruang          

1 Kelancaran arus lalulintas baik 

pada saat masuk dan keluar 

ruang perpustakaan memberi 

keleluasaan gerak 

         

 Terhindar dari kebisingan          

2 Di sekitar perpustakaan tidak 

dekat dengan jalan raya  

         

3 Di sekitar perpustakaan tidak 

dekat dengan pasar 

         



 Aroma/bau-bauan          

4 Di lingkungan perpustakaan 

tidak dekat dengan saluran 

pembuangan air kotor/parit 

         

5 Di sekitar perpustakaan jauh dari 

tempat pembuangan sampah 

         

 Keamanan          

6 Bangunan ruang perpustakaan 

terhindar dari bahaya kebanjiran 

         

7 Perpustakaan sudah menyiapkan 

loker penitipan barang yang baik 

dan aman 

         

 Kebersihan          

8  Di lingkungan perpustakaan ada 

tempat pembuangan sampah 

berupa tong sampah 

         

 Keindahan          

9 Di lingkungan perpustakaaan  

ada berbagai tanam-tanaman 

         

10 Di sekitar ruang perpustakaan 

ada berbagai hiasan-hiasan 

         

 Penerangan          

11 Di setiap ruang perpustakaan 

mendapat pencahayaan matahari 

yang baik 

         

12 Pencahayaan lampu di setiap 

ruang perpustakaan berfungsi 

dengan baik 

         

 Pengudaraan          

13 Sirkulasi udara seperti jendela 

/ventilasi berfungsi dengan baik 

         

14 di ruang perpustakaan Kipas 

angin berfungsi dengan baik 

         

 Petunjuk dan tanda          

15 Petunjuk seperti identitas 

perpustakaan dan jenis koleksi 

diletakan di tempat yang 

sesuai/mudah di lihat 

         

16 Terdapat aturan yang jelas 

seperti peringatan dan sangsi 

yang tegas di pahami oleh 

pengguna perpustakaan  

         



 


