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Kepada 

Yth : Peserta Didik SMA Negeri 4 Bandung 

Sebagai Sampel Penelitian 

Di 

Tempat 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dari program studi Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia 

Bandung, peneliti bermaksud mengadakan penelitianb mengenai Perpustakaan SMA Negeri 4 

Bandung dengan judul n”Pengaruh Koleksi Tercetak Perpustakaan TerhadapTingkat 

Kepuasan Pemustaka di SMA Negeri 4 Bandung”. 

 Pada kesempatan ini saya memohon bantuan dan kesediaan anda untuk menjawab 

pernyataan pernyataan dalam angket yang peneliti ajukan. Kesanggupan dan kejujuran atau 

jawaban yang anda berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian ini. 

Informasi apapun yang anda berikan tidak  akan disebarluaskan dan dijaga kerahasiaannya. 

Atas bantuan danpartisipasinya, peneliti ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum wr. wb  

Hormat saya 

 

Bayu Anggi Pranata 
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I. Petunjuk Pengisian 

Bacalah baik-baik setiap pernyataan yang adas di dalam kuesioner ini 

1. Pada setiap pernyataan terdapat lima pilihan jawaban diantaranya 

Sangat Setuju  : SS 

Setuju   : S 

Ragu   : R 

Tidak Setuju  : TS 

Sangat Tidak Setuju : STS 

2. Berilah tanda Checklist (√) pada kolom yang tersediasesuai dengan pendapat 

saudara atau saudari. 

3. Selamat mengerjakan 

4. Catatan: 

Pemustaka =Pengguna / Anggota Perpustakaan 

 

II. Identitas Responden 

Nama Lengkap  : ......................................... 

Jenis Kelamin  : Laki/Laki / Wanita 

Kelas   : ......................................... 
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No Peryataan SS S R TS STS 

I. Koleksi Tercetak Perpustakaan 

1. Perpustakaan memiliki koleksi buku yang sesuai 

dengan kurikulum 

     

2. Buku yang tersedia di Perpustakaan sudah 

memadai nuntuk proses belajar mengajar 

     

3. Buku yang tersedia di Perpustakaan dapat di 

akses dengan mudah oleh para pemustaka 

     

4. Ensiklopedia yang tersedia di Perpustakaan 

dapat diakses dengan mudah oleh para 

pemustaka 

     

5. Semua kamus yang terdapat diPerpustakaan 

dalam keadaan baik dan terawat 

     

6. Isi dari kamus yang tersediadi Perpustakaan 

selalu up to date 

     

7. Buku yang tersedia di Perpustakaan sudah sesuai 

dengan tingkatandan usia para pemustaka 

     

8. Ensiklopedia yang tersedia di Perpustakaan 

sudah sesuai dengan tingkatan dan usia para 

pemustaka 

     

9. Perpustakaan memiliki koleksi buku yang sangat 

menarik 

     

10 Semua isi buku yang tersedia di 

perpustakaandapat menungkatkan wawasan dan 

ilmu pengetahuan 

     

11. Semua isi ensiklopedia yang tersedia di 

perpustakaandapat menungkatkan wawasan dan 

ilmu pengetahuan 

     

12. Buku yang terdapat di Perpustakaan mudah di 

akses oleh para pemustaka 

     

13. Kamus yang terdapat di Perpustakaan mudah di      
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akses oleh para pemustaka 

14. Saya bisa menemukan arti kata pada kamus      

15. Saya bisa menemukan semua informasi tentang 

pesawat terbang di dalam kamus 

     

16. Koleksi ensiklopedia di Perpustakaan 

memberikan banyak infrmasi mengenai istilah 

suatu bahasa 

     

17. Terdapat banyak koleksi kamus dengan ini dan 

judul yang sama dengan jumlah lebih dari empat 

eksemplar 

     

18. Terdapat banyak koleksi ensiklopedia dengan ini 

dan judul yang sama dengan jumlah lebih dari 

empat eksemplar 

     

19. Isi buku yang terdapat di perpustakaan sangat 

menarik 

     

20. Isi ensiklopedia yang terdapat di perpustakaan 

sangat menarik 

     

21. Tampilan semua buku di perpustakaan sangat 

menarik untuk dibaca 

     

22. Tampilan semua ensiklopedia di perpustakaan 

sangat menarik untuk dibaca 

     

23. Kamus sangat membantu saya dalam 

mengerjakan tugas bahasa inggris 

     

24. Istilah bahasa terdapat dalam semua koleksi 

kamus 

     

25. Buku diPerpustakaan sangat membantu dalam 

mengerjakan tugas 

     

26. Buku diperpustakaan menunjang proses belajar 

mengajar 

     

27. Kamus diperpustakaan menunjang proses belajar 

mengajar 

     

28. Semua koleksi kamus yang terdapat di 

Perpustakaan dalam keadaan baik dan terawat 
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29. Ensiklopedia di Perpustakaan sangat menarik      

30. Koleksi ensiklopedia tersimpan dengan sangat 

rapi 

     

31. Ensiklopedia yang tersedia di Perpustakaan 

mudah diakses 

     

II. Kepuasan Pemustaka 

1. Koleksi buku sudah memenuhi kebutuhan 

pemustaka 

     

2. Koleksi kamus sudah memenuhi kebutuhan 

pemustaka 

     

3. Koleksi ensiklopedia sudah memenuhi 

kebutuhan pemustaka 

     

4. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan 

sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

     

5. Koleksi kamus yang tersedia di Perpustakaan 

sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

     

6. Koleksi ensiklopedia yang tersedia di 

Perpustakaan sudah sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka 

     

7. Jumlah koleksi buku yang tersedia di 

perpustakaan sudah memadai 

     

8. Jumlah koleksi kamus yang tersedia di 

perpustakaan sudah memadai 

     

9. Jumlah koleksi ensiklopedia yang tersedia di 

perpustakaan sudah memadai 

     

10. Pelayanan yang diberikan di Perpustakaan 

sangat memuaskan 

     

11. Saya sangat puas bisa menemukan pengertian 

atom di dalam koleksi buku perpustakaan 

     

12. Dengan adanya kamus di Perpustakaan dapat 

membantu saya dalam mengerjakan tugas bahasa 

inggris 

     

13. Ensiklopedia memberikan saya banyak sekali      
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informasi mengenai istilah dalam bahasa 

14. Koleksi buku di Perpustakaan sangat membantu 

dalam penyelesaian tugas sekolah 

     

15. Koleksi buku di Perpustakaan dapat menunjang 

proses belajar mengajar 

     

16. Koleksi kamus di Perpustakaan dapat menunjang 

proses belajar mengajar 

     

17. Koleksi ensiklopedia di Perpustakaan dapat 

menunjang proses belajar mengajar 

     

 


