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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan.Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang 
Maha Pemurah. yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia telah 

mengajarkan kepada manusia apa yang tid ak diketahuinya. ”. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Tentang sejarah berdirinya perpustakaan sekolah.  

2. Visi dan Misi perpustakaan sekolah 

3. Struktur organisasi perpustakaan sekolah  

4. Sistem pelayanan referensi di perpustakaan sekolah 

5. Sistem pelayanan sirkulasi di perpustakaan sekolah 

6. Keadaan anggota dan petugas perpustakaan sekolah 

7. Koleksi perpustakaan sekolah 

8. Tata Tertib perpustakaan sekolah 

9. Jam pelayanan perpustakaan sekolah 

10. Tugas dan tanggung jawab petugas perpustakaan sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Keadaan obyek penelitian  

2. Sistem pelayanan referensi di perpustakaan sekolah 

3. Sistem pelayanan sirkulasi di perpustakaan sekolah 

4. Usaha-usaha dalam meningkatkan minat baca peserta didik.  

5. Tentang sistem penataan koleksi perpustakaan sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANGKET PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
 
A. Responden adalah sample yang dimbil dari peserta didik sebagai anggota 

perpustakaan sekolah di MI Darul Ulum Bangilan. 

B. Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. 

C. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah 

bersedia menjawab angket ini. 

Nama :……………………… 

Kelas  :……………………… 

 
 

1.  Apakah koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik 
sebagai anggota? 

  a. sangat sesuai b. sesuai  c. tidak sesuai 
2.  Apakah jenis koleksi yang ada mencukupi kebutuhan peserta didik? 

    a. sangat cukup b. cukup  c. tidak cukup 
3.  Bagaimana penelusuran informasi di perpustakaan?  

    a. sangat baik   b. cukup baik   c. tidak baik 
4.  Bagaimana antusias petugas dalam melayani pengguna? 

     a. sangat antusias b. cukup antusias c. tidak antusias 
5.  Bagaimana respon petugas dalam memberikan bantuan terhadap 

pengguna? 
    a. sangat baik   b. cukup baik   c. tidak baik 

6.  Bagaimana  sikap petugas dalam mengatasi masalah jika pengguna 
mengalami kesulitan?  
a. sangat baik   b. cukup baik   c. tidak baik 

7.  Bagaimana kemampuan petugas dalam menghadapi keluhan pengguna? 
a. sangat mampu  b. cukup mampu c. tidak mampu 

8.  Bagaimana tanggungjawab petugas terhadap pelayanan yang diberikan 
kepada pengguna? 
a. sangat baik   b. cukup baik   c. tidak baik 

9.  Bagaimana keakraban petugas dalam melayani pengguna? 
a. sangat akrab  b. cukup akrab  c. tidak akrab 

10.  Bagaimana kenyamanan  dalam perpustakaan sekolah? 
a. sangat nyaman  b. cukup nyaman c. tidak nyaman 

 
 



 
 
 

ANGKET PENELUSURAN MINAT BACA PESERTA DIDIK TANPA 
ADA KAITANNYA DENGAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN 

SEKOLAH 
 
A. Responden adalah sample yang dimbil dari peserta didik sebagai anggota 

perpustakaan sekolah di MI Darul Ulum Bangilan. 

B. Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. 

C. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah 

bersedia menjawab angket ini. 

Nama :……………………… 

Kelas  :……………………… 

 

1.  Berapa lama anda membaca dalam sehari? 
a. lebih dari 1 jam b. 1 jam  c. lebih dari 3 jam 

2.  Apa yang mendorong anda untuk membaca? 
 b. ada tugas  a. mendapatkan informasi formas 

3.  Bagaimana perasaan anada jika diperintah untuk membaca? 
 a. senang  b. biasa  c. kesal 

4.  Pada waktu kapan saja anda membaca? 
 a. waktu senggang b. ketika diperintah c. tidak pernah 

5.  Berapa banyak buku yang anda abaca dalam seminggu? 
 a. lebih dari 1 buku b. 1 buku  c. kurang dari 1 buku 

6.  Pernahkah anda meluangkan waktu untuki membaca ketika senggang?  
 a. selaku  b. kadang-kadang c. tidak pernah 

7.  Apa yang sering anda baca selain buku pelajaran? 
 a. buku penunjang b. surat kabat  c. novel 

8.  apa yang anda lakukan jika ada tugas dari sekolah?  
 a. belajar  b. Tanya teman c. acuh tak acuh 

9.  apakah anda sering belajar kelompok bersama teman anda? 
 a. sering  b. kadang-kadang c. tida k pernah 

10. ketika anda tidak menemukan materi pelajaran pada buku yang anda 
miliki, apa yang anda lakukan? 

 a. baca buku yang lain  
b. tanyakan pada teman   

 c. acuk tak acuh 
 
 
 



 
 
 

ANGKET PENELUSURAN MINAT BACA PESERTA DIDIK DENGAN 
ADANYA PELAYANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 
A. Responden adalah sample yang dimbil dari peserta didik sebagai anggota 

perpustakaan sekolah di MI Darul Ulum Bangilan.  

B. Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan 

pendapat anda. 

C. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah 

bersedia menjawab angket ini. 

Nama :……………………… 

Kelas  :……………………… 

 
1. Berapa kali anda pergi ke perpustakaan dalam seminggu? 

 a. lebih 3 kali  b.  3 kali             c. Kurang  dari 3 kali 
2.  Apakah anda sering meminjam buku di perpustakaan? 

 a. sering  b. kadang-kadang c. tidak pernah 
3.  Berapa banyak buku yang biasa anda pinjam dari perpustakaan? 

 a.3 buku  b. 2.buku  c.. 1 buku 
4.  Apakah buku yang anda pinjam dari perpustakaan selalu anda baca? 

 a. selalu   b. kadang-kadang c. tidak pernah 
5.  Berapa lama anda menyempatkan untuk berkunjung ke perpustakaan? 

 a. lbh dari 15 menit b. 15 menit  c. kurang dari 15 menit 
6.  Apa tujuan anda pergi keperpustakaan? 

a.  untuk membaca 
b. mengisi waktu luang 
c. di ajak teman 

7.  Apa yang mendorong anda untuk berkunjung ke perpustakaan?  
a. ingin cari informasi 
b. ada tugas 
c.  ikutan teman. 

8.  kapan saja anda pergi ke perpustakaan? 
 a. setiap hari  

b. hanya ketika ada tugas   
c. ketika diajak teman 

9.  dengan adanya perpustakaan, apakah anda lebih senang untuk membaca? 
 a. lebih senang b. senang  c. biasa aja 

10. Dengan adanya pelayanan yang di berikan petugas, apakah dapat 
membantu anda dalam menyelesaikan tugas sekolah?  

 a. sangat membantu b. cukup terbantu c. biasa aja 
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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang 

Maha Pemurah. yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia telah 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. ”. Ayat di atas 

menerangkan betapa pentingnya membaca, dengan membaca kita tidak akan lepas 

dari apa yang dinamakan buku. Buku merupakan suatu kumpulan informasi dari 

seorang penulis yang dituangkan dalam suatu lembaran yang dijilid dengan tujuan 

supaya informasi tersebut dapat dibaca dan dimanfaatkan bagi orang lain. 

Sebuah pepatah Inggris mengatakan “ A book is like a garden carried in 

the pocket” . Sebuah buku bagaikan taman di dalam kantong. Sebuah buku 

memang bagaikan pohon yang serat pohonnya tak henti-hentinya dapat dipetik 

dan digunakan.  

Buku adalah penemuan manusia yang sungguh hebat, sebab karena 

ditemukannya buku, informasi antar manusia, antar tempa, antar waktu, antar 



bangsa dapat dengan mudah di dapatkan, sebab buku merupakan penemuan atau 

buah pikiran yang berguna bagi manusia yang tidak terkikis oleh waktu, karena 

terus dilestarikan dengan cara mempelajar dan mengembangkannya demngan 

terus menyempurnakannya, demikian seterusnya tiada hentinya. 
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