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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara didirikan pada tahun 1964 

bersamaan dengan berdirinya SMA Negeri 1 Jepara. Serta belum memiliki 

gedung sendiri karena masih menginduk ke ruangan kelas. Pada tahun 1989 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara sudah memiliki gedung baru. Sejak 

berdirinya gedung baru telah memulai membentuk dan membina 

perpustakaan dengan petugas yang masih sedikit dan koleksinya masih 

terbatas. Pembinaan koleksi selanjutnya dilakukan, baik dengan pembelian 

dan sumbangan-sumbangan dari lembaga resmi, swasta dan perorangan. 

Pada tahun 2009, SMA Negeri 1 Jepara menjadi Sekolah Rintisan 

Bertaraf Internasional yang mengembangkan berbagai program pendidikan 

berdasarkan teori Multiple Intelligence, Active Learning, Accelerated 

Learning, Contextual Learning, dan Quantum Learning. Sistem kurikulum 

pendidikan yang saat ini diterapkan di SMA Negeri 1 Jepara adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diadaptasikan dengan 

kurikulum bertaraf internasional, dimana pihak sekolah mengikuti 

kurikulum yang dianjurkan oleh pemerintah dan pengembangan metode 

mengajar yang berstandar internasional. SMA Negeri 1 Jepara memusatkan 

perhatian bukan hanya pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada 
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kecerdasan siswa. Inovatif, bervariasi dan terbuka adalah prinsip dasar 

metode pembelajaran di SMA Negeri 1 Jepara. Penerapan konsep Multiple 

Intelligence, Active Learning, dan Quantum Learning ditujukan untuk 

menciptan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. 

 Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara sangat aktif dalam memberikan 

perhatian dan kepedulian terhadap kualitas koleksi yang dimiliki dan 

mengikuti perkembangan teknologi informasi perpustakaan. Pengadaan 

automasi perpustakaan mulai dirintis dan ditambahkan fasilitas internet 

gratis bagi siswa menggunakan WiFi Hotspot. Melalui WiFi Hotspot, 

pengguna bisa mengakses internet dari laptop atau PDA yang berada di 

WiFi Access Point perpustakaan. Siswa dapat mencari informasi yang 

dibutuhkan melalui internet, WiFi Hotspot adalah alternatif teknologi yang 

cukup menyenangkan.Pada tahun 2010, dengan masuknya tenaga 

pustakawan baru terjadi pembenahan perpustakaan yang signifikan mulai 

dari automasi perpustakaan yang menjaring secara online, pengolahan 

bahan pustaka yang benar, administrasi yang baik, penataan ruang yang 

presentatif dan nyaman, penambahan layanan audiovisual dan digitalisasi. 

Demi terwujudnya Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara yang modern yang 

mampu memberikan pelayanan informasi dan pengetahuan yang efektif, 

efisien, cepat dan tepat, serta nyaman sehingga mampu menjadi penopang 

keberhasilan pendidikan di sekolah, maka perpustakaan sekolah perlu 

merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan siswa sekolah 

dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang memadai, koleksi yang 
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berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang mendukung suasana 

pembelajaran yang menarik. 

Menanggapi era digitalisasi data dan komputerisasi sistem manajemen 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara selalu berbenah diri agar transformasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses berbagai cara diantaranya 

Library Management System, OPAC, Elektronic Book Learning, Internet

Online, Baca Online dan membangun jaringan internet nirkabel Hotspot 

Area. 

Kini dengan predikat juara 1 lomba perpustakaan tingkat SMA di 

Kabupaten Jepara tahun 2010, Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara akan 

senantiasa siap menghadapi tantangan perkembangan yang semakin 

menuntut percepatan dan pada akhirnya terwujudlah perpustakaan yang 

ideal sebagai sarana pendukung untuk mengeksplorasi berbagai ilmu 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelancaran proses belajar dan 

mengajar. 

Pada tanggal 2 Mei 2015 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 

lokasi perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara pindah ke gedung baru. Gedung 

perpustakaan baru yang memiliki dua lantai dengan dilengkapi fasilitas 

yang lengkap dan memadai untuk kenyamanan dan kepuasan pemustaka.  

4.1.2. Visi dn Misi 

Terwujudnya Perpustakaan Sekolah Modern yang mampu memberikan 

pelayanan informasi dan pengetahuan yang efektif, efisien, cepat dan tepat, 
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serta nyaman sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pendidikan 

di sekolah. 

Misi Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara adalah:  

1. Meningkatkan pelayanan pemakai dalam bentuk memberikan pelayanan 

yang mudah  

2. Meningkatkan sarana penunjang untuk pelayanan pemakai. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan pengikutsertaan pengelola 

dalam setiap even kegiatan keperpustakaan 

4. Menyediakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat 

menunjang proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. 

4.1.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan penyusunan buku panduan ini adalah memberikan petunjuk atau 

acuan dalam melaksanakan pengelolaan Perpustakaan SMA Negeri 1 

Jepara, meliputi; 

1. Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara 

2. Sumber Daya Manusia 

3. Gedung dan Perlengkapan 

4. Koleksi Perpustakaan 

5. Pengolahan Bahan Perpustakaan 

6. Layanan Perpustakaan 

7. Evaluasi Kepuasan Pengguna 

8. Sistem Informasi Perpustakaan 



41

Sasaran Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara adalah: 

1. Tersedianya sumber belajar dan sumber informasi untuk menunjang 

proses belajar mengajar di sekolah 

2. Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca siswa dengan 

memanfaatkan Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya di tingkat SMA 

seperti tersurat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional

4.1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

 Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara berada langsung di bawah Kepala 

SMA Negeri 1 Jepara. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Sekolah. Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara sebagai sumber 

belajar kedudukannya sejajar dengan sumber belajar lain di sekolah, seperti; 

laboratorium, ruang ketrampilan/kesenian, dan bengkel kerja praktek. 

Secara organisatoris Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara mempunyai 

kedudukan, system dan kewenangan yang secara herarki menggambarkan 

jenis atau pembagian pekerjaan perpustakaan dalam struktur organisasi 

sebagai berikut; 

1.  Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara dipimpin oleh kepala perpustakaan 

yaitu Bpk. Muhamad Yannuar Bintoro, S.S. ditetapkan Surat Tugas atau 

Surat Keputusan Kepala Sekolah
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2. Tenaga Layanan Teknis Perpustakaan dilaksanakan oleh Bpk. Muhamad 

Yannuar Bintoro, S.S. yang melakukan pengadaan, pengolahan, 

penataan, dan pelestarian bahan perpustakaan, serta promosi 

perpustakaan

3. Tenaga Layanan Pemakai dilaksanakan oleh Sdr. Rani , yang bertugas 

melakukan layanan sirkulasi, referensi/rujukan, taman baca, audio visual 

dan lain-lain yang bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan

4. Tenaga Layanan Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Sdri. Pinky 

Andriyani Novitasari, yang bertugas melakukan sistem otomasi 

perpustakaan, layanan internet dan lain-lain yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Perpustakaan Struktur Organisasi Sekolah 

SMA Negeri 1 Jepara 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara merupakan bagian integral dari 

sekolah maka tugas pokok atau tugas utama adalah membantu lembaga 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Komite Sekolah 

Unit Laboratorium  Perpustakaan Guru Tata Usaha 
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induknya dalam mencapai tujuan, dalam hal ini membantu guru dan siswa 

dalam proses melaksanakan proses belajar mengajar.  

Tugas dan Fungsi Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara sebagai berikut: 

1. Sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. 

 Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara berfungsi membantu pendidikan 

pada umumnya sesuai dengan tujuan kurikulum masing-masing. Bagi 

siswa, perpustakaan sekolah berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan sumber informasi. Sedangkan 

bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat untuk membantu 

guru mengajar serta menambah pengetahuan. 

2. Sebagai pusat informasi bagi siswa. 

Untuk memperjelas pengetahuan tentang pelajaran yang diterima di 

kelas

3. Sebagai Pusat penelitian sederhana.

 Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara menyediakan koleksi bahan 

perpustakaan yang bermanfaat untuk melaksanakan penelitian 

sederhana bagi peserta didik, yang berkaitan dengan mata pelajaran. 

4. Sebagai sarana pengembangan minat, bakat, kegemaran, kemampuan 

serta kebiasaan membaca menuju kebiasaan mandiri

5. Sebagai sarana rekreasi perpustakaan

Perpustakaan memiliki koleksi penunjang sehingga perpustakaan dapat 

dijadikan tempat penyegaran dari kejenuhan bagi siswa melalui bacaan 

fiksi disamping bacaan non fiksi 
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4.1.5. Tujuan Penyelenggaraan Perpustakaan 

Tujuan penyelenggaraan Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara haruslah 

sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Perpustakaan 

SMA Negeri 1 Jepara sebagai sumber belajar dan bagian internal dari 

sekolah bersama-sama dengan sumber belajar lainnya. Dengan bertujuan 

mendukung proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

SMA Negeri 1 Jepara. 

Secara khusus tujuan penyelenggaraan Perpustakaan SMA Negeri 1 

Jepara sebagai berikut: 

1. Membangkitkan minat dan kebiasaan membaca bagi siswa 

2. Mengembangkan kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi 

3. Melatih siswa untuk belajar mandiri 

4. Melatih kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta memiliki 

tanggung jawab

4.2. Analisis dan Pembahasan 

4.2.1. Strategi Pelayanan Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

Pelayanan yang diberikan kepada siswa Perpustakaan SMAN 1 

Jepara yang baik diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan 

siswa itu sendiri, di mana paradigma pelayanan siswa yang telah berjalan 

selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan 

yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang yang efektif dan 
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berorientasi kepuasan siswa. Menurut koordinator Perpustakaan SMAN 1 

Jepara Bapak M. Yannuar Bintoro:  

“Pelayanan yang kami berikan selalu kami usahakan semaksimal 
mungkin mas, dengan mengefektifkan pegawai bahkan kami telah 
membuat pelayanan ekstra bagi siswa mas”. Semua itu demi kenyamanan 
dan kepuasan siswa terhadap pelayanan di Perpustakaan SMAN 1 
Jepara.”. 

Menurut Mbak Pinky bagian pelayanan: 

“siswa Perpustakaan SMAN 1 Jepara mengharapkan pelayanan 
serba cepat bahkan mereka ada yang meminta pelayanan diluar jam kerja 
mas, seperti pengurusan peminjaman buku”. 

Dari keterangan koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara tersebut serta 

kajian terhadap dokumen dan keterangan perangkat, peneliti menganalisis bahwa 

di Perpustakaan SMAN 1 Jepara telah menerapkan pelayanan yang efektif 

dengan kebijakan yang diambil Perpustakaan SMAN 1 Jepara yaitu: 

a. Perpustakaan SMAN 1 Jepara terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran yang berorientasi pada hasil, sesuai dengan masukan atau 

aspirasi yang diharapkan siswa.  

b. Perpustakaan SMAN 1 Jepara lebih memfokuskan diri pada fungsi 

pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi 

kondusif bagi pelayanan siswa.  

c. Perpustakaan SMAN 1 Jepara memberi akses kepada siswa dan responsif 

terhadap pendapat dari siswa tentang pelayanan yang diterimanya.  

d. Perpustakaan SMAN 1 Jepara lebih memfokuskan diri pada pelayanan 

melalui pemberdayaan pegawai Perpustakaan dan siswa sehingga siswa juga 
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mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan 

yang telah dibangun bersama.  

e. Perpustakaan SMAN 1 Jepara lebih mengutamakan pelayanan apa yang 

diinginkan oleh siswa.  

f. Perpustakaan SMAN 1 Jepara menerapkan sistem kompetisi dalam hal 

penyediaan pelayanan tertentu sehingga siswa memperoleh pelayanan yang 

berkualitas.

Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh pegawai Perpustakaan 

kepada siswa diharapkan juga memiliki:  

a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.  

b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan.  

c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bersiswa.  

d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada siswa.  

e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik pada siswa.  

Masalah yang dihadapi di Perpustakaan, baik yang bersumber secara 

internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan 

pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. Namun demikian 

masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan masalah yang 

baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang 

perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas 

oleh para pegawai kelurahan kepada siswa sehingga permasalahan yang 

kompleks dan rumit dapat diatasi.  
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Pelayanan yang efektif telah diusahakan semaksimal mungkin oleh 

pegawai perpus, akan tetapi, masih ada kekurangan dalam pelayanan. Hal ini 

dikeluhkan siswa yang ditemui oleh peneliti di balai Perpustakaan SMAN 1 

Jepara.  

Siswa bernama Selvi berkata ” masak membuat kartu perpus sampai 
menunggu satu minggu mas, seharusnya kan bisa cepat. 

Hal yang sama juga diungkapkan siswa bernama Anita, “ saya mau 
mengurus pinjam buku, masak lamaa mas, memang pas rame sih, tapi kan mau 
masuk kelas. Gumun aku”. 

Berbeda dengan siswa lainnya, ada yang merasa proses pengurusan 

administrasi pelayanan di Perpustakaan SMAN 1 Jepara lebih cepat dibanding 

zaman dulu.  

Menurut siwa berna Sinta”. Iya saya mengurus Kartu perpus, matur suwun 
mas, saya dibantu administrasinya cepet mas, saya telah membawa syarat yang 
diberi tahu olehpegawai, jadi yaa tidak bolak balik mas, kalau menunggu sih 
wajar, dibanding zaman dulu yang lamaa, sekarang lebih cepat dan lebih baik 
mas, suwuun, monggo”. 

Dari keterangan tersebut ada siswa yag ternyata belum memahami 

prosedur sehingga terkesan lama, prosedur menuntut validasi administrasi yang 

lebih baik agar keterangan yang diberikan benar adanya. Akan tetapi pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah selama ini masih memiliki beberapa kelemahan:  

a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur 

pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan 

penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 

maupun harapan siswa seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.  

b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada 

siswa, lambat atau bahkan tidak sampai kepada siswa.  
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c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari 

jangkauan siswa, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan 

pelayanan tersebut.  

d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya 

kurang berkoordinasi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antara satu 

instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.  

e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan pembuatan kartu) pada umumnya 

dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga 

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.  

f. Kurang mau mendengar keluhan/ saran/ aspirasi siswa. Pada umumnya 

pegawai pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/ 

saran/ aspirasi dari siswa. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa 

adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.  

g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan 

perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan 

Sehubungan dengan itu, maka Perpustakaan dan perangkatnya serta pimpinan 

lembaga yang ada dikelurahan harus mampu menyusun rancangan 

pembangunan daerahnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang 

menjadi kebutuhan bagi siswa.  

Bentuk pelayanan kepada siswa di Perpustakaan SMAN 1 Jepara yaitu 

apabila siswa yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya pinjam 

buku, maka pegawai berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada siswanya.  
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Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan oleh siswa bernama 

Andiansyah:  

“karena pegawai perpus memberikan penyuluhan dan informasi tentang tata cara 
pinjam buku yang benar dan sebagainya dianggap sangat bermanfaat bagi 
kelangsungan pembelajaran kami, mas”.  

Efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap siswa di Perpustakaan dapat 

dilihat pada pelayanan yang diberikan oleh pegawai Perpustakaan kepada siswa 

yang berkepentingan. Sehubungan dengan pelayanan ini ada beberapa indikator 

yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitasnya yaitu kesadaran dan 

kebijaksanaan oleh koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara serta pegawai 

Perpustakaan yang lain terhadap pelayanan siswa setempat. Sebagaimana halnya 

dengan pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya, setiap pelayanan harus 

melalui prosedur dan mekanismenya.  

Berkaitan dengan prosedur pelayanan siswa tersebut sangat terkait dengan 

fungsi Perpustakaan dalam mengembangkan pembelajaran yang baik itu 

terhadap kegiatan administrasinya maupun dalam bidang pembangunan atau 

pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap siswa dalam mengakses 

Perpustakaan. Salah satu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh 

Perpustakaan SMAN 1 Jepara adalah membuat kotak saran dalam rangka 

menampung berbagai aspirasi yang diletakkan di depan pintu kantor 

Perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara Ngabul “ M. Yannuar” menyatakan: 

“Bentuk kepedulian kami akan berbagai permasalahan yang terjadi pada 
siswa, kami menyediakan kotak saran untuk menampung berbagai keluhan dan 
aspirasi siswa yang mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung 
berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun demikian dalam berbagai 
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kesempatan ketika ada rembug di Perpustakaan, saya selaku yang dipercayakan 
memimpin mereka menyampaikan bahwa semua saran dan aspirasi jika bernilai 
positif akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan 
kemampuan anggaran yang tersedia”. 

Upaya pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa siswa khususnya dari kelompok karang taruna 

menyatakan bahwa kadang-kadang yang cukup menyulitkan dalam pemberian 

pelayanan adalah prilaku pegawai yang seringkali memilah milah bahkan tidak 

memberikan toleransi terhadap persoalan siswa yang dihadapi.  

Pelayanan seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dianggap bisa 

memberikan kesenjangan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan ketua karang taruna 

Perpustakaan SMAN 1 Jepara , ”Saiful Bahri” bahwa mereka bisa memahami 

bentuk perlakuan dalam pemberian pelayanan karena tidak semuanya langsung 

bisa dipenuhi, dalam arti mereka tetap bisa mentolerir dan memahami kebijakan-

kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan. Berikut ini adalah petikan hasil 

wawancara dengan guru siswa bernama Saiful sebagai berikut: 

“Sebagai guru dan sering mengakses buku di Perpustakaan SMAN 1 
Jepara, kami menganggap pelayanan Perpustakaan belumlah maksimal 
meskipun sebahagian besar siswa menganggap Perpustakaan telah berbuat yang 
terbaik untuk siswanya. Padahal kami menginginkan perbaikan sarana dan 
prasarana khususnya untuk kepentingan para siswa yang didahulukan,tapi kami 
menyadari dan paham akan kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan...” 

Sejalan dengan pandangan ketua guru, pegawai Perpustakaan SMAN 1 

Jepara Kabupaten Jepara, “Pinky” yang diwawancarai memberikan alasan 

bahwa semua permintaan dan masukan dari siswa siswa berusaha untuk 

dipenuhi namun semuanya harus berjalan sesuai proses yang telah ditetapkan. 
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“Sebenarnya tidak ada istilah memilah-milah bentuk pelayanan yang 
diberikan kepada siswa, apalagi tidak ditanggapi namun realisasi yang 
diharapkan dari kepala sekolah diatas kami belum menyetujui, jadi semuanya 
harus menunggu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalaupun ada perlakuan 
dari pegawai Perpustakaan yang dianggap diskriminatif atau membeda-bedakan 
pelayanan itu disebabkan karena terbatasnya staf Perpustakaan, sehingga kadang 
kurang memperhatikan siswa yang datang yang meminta pelayanan”. 

Kualitas layanan harus di mulai dari kebutuhan siswa dan berakhir dengan 

kepuasan serta persepsi positif terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, 

persepsi dan interaksi dengan siswa dalam pemberian pelayanan juga ikut 

menentukan evaluasi kualitas pelayanan. Konsekuensinya jasa yang sama bisa 

dinilai berlainan oleh siswa yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan layanan 

di perpustakaan SMAN 1 Jepara: 

1. Tangible 

Faktor tangible atau bukti fisik merupakan unsur penting untuk 

mengukur pelayanan, hal ini karena pelayanan merupakan hal yang tidak 

berwujud sehingga tidak bisa di sentuh.  

dalam (Hadiati, 2003) tangible atau keberwujudan adalah 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan perlengkapan 

komunikasi. Dimensi tangible ini umumnya digunakan perusahaan untuk 

menaikan image di mata konsumen.  

Menurut Assegaff (2009) penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik harus dapat diandalkan, keadaan lingkungan di sekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Penampilan fisik pelayanan, karyawan, dan komunikasi akan memberikan 

warna tersendiri dalam pelayanan pelanggan.  
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Setiap ruangan yang dimiliki Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

memiliki ukuran yang cukup luas, nyaman, dan memadahi untuk 

menampung para siswa, serta memiliki pencahayaan yang baik, juga 

sirkulasi udara yang baik.  

Penggunaan perangkat IT dalam sistim pelayanan sirkulasi, 

kemudian penambahan beragam layanan berbasis IT semisal: digital book, 

internet, free-hotspot merupakan beberapa layanan yang disediakan 

pengelola Perpustakaan SMAN 1 Jepara sebagai respon atas kebutuhan 

konsumen sekaligus tuntutan kemajuan jaman. 

2. Reliability  

Dalam Hadiati, (2003) berpendapat bahwa reliability atau keandalan 

adalah kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang semestinya 

secara tepat. Dimensi ini sangat penting bagi sebagian pelanggan, sehingga 

mereka bersedia mengeluarkan biaya tambahan agar perusahaan 

melaksanakan transaksi seperti yang di janjikan.  

Dalam Assegaff, (2009) menyatakan bahwa keandalan berkaitan 

dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan 

fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu dengan demikian keandalan merupakan karakteristik yang 

merefleksikan kemungkinan atau probabilitas tingkat keberhasilan dalam 

penggunaan produk itu.  

 Perpustakaan SMAN 1 Jepara buka setiap hari kerja (senin-sabtu) 

mulai jam 07.00-14.00 wib. Perpustakaan SMAN 1 Jepara tercatat 
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mempunyai lebih dari 700 anggota baru setiap tahunnya dengan latar 

belakang profesi yang beragam, kemudian juga dari kalangan pelajar, 

mahasiswa, peneliti, dan sebagainya.  

3. Responsiveness  

Dalam Hadiati, (2003) responsiveness atau ketanggapan adalah 

keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang 

cepat dan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan 

dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan serta kesulitan 

pelanggan.  

Menurut Assegaff (2009) suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan tidak membiarkan 

konsumen menunggu, tanpa adanya suatu alasan yang jelas akan 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Pada 

peristiwa pelayanan yang gagal, kemampuan untuk segera mengatasi hal 

tersebut secara profesional dapat memberikan persepsi yang positif 

terhadap kualitas pelayanan.  

4. Emphaty

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam (Griselda dan 

Panjaitan, 2007) emphaty atau empati adalah perhatian secara individu 

yang di berikan oleh penyedia jasa sehingga pelanggan merasa penting, di 

hargai, dan di mengerti oleh perusahaan.  

Menurut Assegaff (2009) empati juga berarti memberikan perhatian 

yang bersifat individual atau pribadi kepada pelanggan dan berupaya untuk 
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memahami keinginan konsumen. Tingkat kepedulian dan perhatian 

perusahaan pada pelanggannya secara individu akan sangat di dambakan 

oleh pelanggan. Persoalan dan masalah dapat muncul dan sejauh mana 

tingkat kepedulian untuk menyelesaikan masalah, mengerti kemauan dan 

kebutuhan pelanggan dapat di aktualisasikan.  

 Perpustakaan SMAN 1 Jepara dalam menyelenggarakan pelayanan 

tentu tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu pengelola Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara terbuka dalam menerima masukan baik itu berupa kritik 

dan saran dari masyarakat demi tercapainya kepuasan siswa.  

Faktor keamanan dan kenyamanan untuk barang-barang bawaan 

siswa juga menjadi perhatian pengelola perpustakaan SMAN 1 Jepara, 

pihak pengelola menyediakan fasilitas pendukung untuk menitipkan dan 

menjaga keamanan barang-barang bawaan siswa misalnya tas, helm, 

kendaraan dan lain-lain yang dilengkapi dengan CCTV. Untuk menambah 

kenyamanan siswa, disediakan juga ruang membaca beserta kelengkapan 

pendukungnya seperti kursi, juga instalasi listrik bagi siswa yang 

membawa perangkat HP. 

5. Assurance  

Dalam Griselda dan Panjaitan, (2007) menyatakan bahwa assurance 

atau jaminan adalah pengetahuan, keramahan, serta kemampuan karyawan 

untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2005) dalam Assegaff, (2009) 

menyatakan bahwa jaminan adalah mencakup pengetahuan, kemampuan, 
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kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas 

dari bahaya, risiko atau kerugian. Pengetahuan dan keramahan karyawan 

serta kemampuan melakukan tugas secara spontan yang dapat menjamin 

kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan 

pelanggan.  

Profesionalisme pegawai dapat dilihat dari ketanggapan, kecepatan 

memberikan informasi, perannya dalam membantu siswa serta sikap kerja 

pegawai dalam memberikan layanan dengan baik kepada siswa untuk 

memperoleh informasi yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, 

setiap tahun Perpustakaan SMAN 1 Jepara menggelar pelatihan kepada 

para pegawai perpustakaan SMAN 1 Jepara.  

Menurut Endar Sugiarto (2002: 42) agar siswa semakin melekat erat 

dan siswa tidak berpaling pada pelayanan keluar sekolahn, penyedia jasa 

perlu menguasai lima unsur CTARN yaitu kecepatan, ketepatan, 

keamanan, keramahan, dan kenyamanan. 

1. Cepat, Yang dimaksud dengan kecepatan di sini adalah adalah waktu 

yang digunakan dalam melayani siswa minimal sama dengan batas 

waktu dalam standar pelayanan yang ditentukan oleh Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara. 

2. Tepat, Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin 

kepuasan siswa, karena tidak dapat memenuhi keinginan dan harapan 

siswa. Oleh karena itu, ketepatan sangat penting dalam pelayanan. 
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3. Aman, Dalam melayani siswa, para petugas pelayanan harus 

memberikan perasaan aman pada siswa. Tanpa perasaan aman di 

dalam hatinya niscaya siswa akan berpikir dua kali jika harus kembali 

ke tempat tersebut. Rasa aman yang dimaksudkan di sini adalah selain 

rasa aman fisik adalah rasa aman psikis. 

4. Ramah, Dalam dunia pelayanan umumnya masih menggunakan 

perasaan dan mencampuradukkan antara kepentingan melayani dan 

perasaan sendiri. Jika penjual tersebut beramah tamah secara 

professional terhadap siswa, niscaya Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

dapat lebih meningkatkan pelayanannya karena kepuasan siswa yang 

akan membuat siswa menjadi loyal dan minat bacanya meningkat. 

5. Nyaman, Jika rasa nyaman dapat diberikan pada siswa, maka siswa 

akan berulang kali menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. 

Jika siswa merasatenang, tenteram, dalam proses pelayanan tersebut 

siswa akan memberikan kesempatan kepada Perpustakaan SMAN 1 

Jepara untuk menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Siswa juga 

akan lebih leluasa dalam menentukan pilihan buku sesuai dengan yang 

diinginkan. 

4.2.2. Strategi Perpustakaan SMAN 1 Jepara Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Siswa 

Efektifnya pelayanan kepada siswa dalam suatu program atau suatu 

kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya 
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meningkatkan pembangunan Perpustakaan tidak terlepas dari dukungan atau 

partisipasi siswa untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. 

Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 (dua) aspek yakni bagi 

Perpustakaan dan bagi siswa itu sendiri. Bagi pemerintah fungsi atau peranan 

dimaksud untuk melakukan penataan sehingga tercipta tata ruang yang berdaya 

guna sehingga pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan sesuai dengan 

peruntukannya dan juga menciptakan efektif bangunan sehingga tampak 

keindahan Perpustakaan yang aman dan tertib. 

Pelayanan Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca hendaknya 

mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat 

dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan Perpustakaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal. 

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran siswa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

maka semakin mendorong kemajuan suatu Perpustakaan. Program-program 

yang dapat dikembangkan diantaranya: 

a. Program pengembangan pendidikan bagi pegawai perpus 

b. Program peningkatan pelayanan Perpus 

c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga di Perpus 

melalui buku yang sesuai 
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d. Program informasi lapangan kerja dan kesempatan kerja yang ditempel di 

mading Perpus. 

e. Pembinaan kehidupan beragama 

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan siswa. 

2. Pengembangan sumber daya alam dalam meningkatkan minat baca agar 

dapat didaya gunakan secara berkelanjutan. Adapun bentuk program 

peningkatan baca siswa dalam pengembangan pengelolaan SDM siswa dan 

malalui: 

1) Pelaksanaan program peningkatan ilmu siswa dengan bacaan yang 

bermanfaat. 

2) Fasilitasi pelaksaan program pelayanan melalui pemberdayaan siswa 

dalam mengakses informasi dengan free wifi. 

Dengan mengacu kepada uraian yang berkaitan dengan pengembangan 

pelayanan melalui pemberdayaan siswa yang dilakukan Perpustakaan SMAN 1 

Jepara terutama yang berkaitan dalam bidang pengembangan terhadap siswa 

maka sasaran utama yang harus dikembangkan sesuai hasil rembug 

Perpustakaan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu 

salah satu bidang yang menjadi perhatian pegawai Perpustakaan adalah 

peningkatan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal, Perpustakaan telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana seperti 

free wifi. 

Salah satu usaha Perpustakaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan 

pada setiap pertemuan selalu menghimbau kepada siswanya agar mau 
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meningkatkan minat baca siswa di Perpustakaan SMAN 1 Jepara Kabupaten 

Jepara ini dapat meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi 

ini sangat sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua (2) tokoh 

guru yaitu Anisah dan Zaenal Arifin sebagai tokoh pemerhati pendidikan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh “Anisah” sebagai berikut: 

“Kepedulian kami terhadap Perpustakaan dalam mengembangkan sumber 
daya siswa terutama dalam bidang pendidikan sangatlah besar terbukti 
dengan dibangunnya sarana belajar di perpus yang nyaman yang 
peruntukannya bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru yang ingin 
menambah wawasannya. Kerjasama dengan dinas pendidikan dan bantuan 
Pemda sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa”. 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Anisah dan Zaenal sebagai 

tokoh pemerhati pendidikan sangat antusias dengan upaya pengembangan minat 

baca siswa di Perpustakaan yang melakukan pendekatan dengan pihak dinas 

pendidikan untuk membangun sarana pendidikan bukan hanya sarana 

pendidikan, sehingga jumlah siswa yang tidak suka baca menjadi sangat kecil. 

Berikut ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Zaenal ketika wawancara 

dilakukan yaitu: 

“Perpustakaan SMAN 1 Jepara, sungguhlah sangat besar peranannya dalam 
mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di sekolah kami, dan yang 
sangat kami kagumi adalah pembangunan sarana perpustakaan yang sudah 
lama kami impikan khususnya pembangunan gedung perpus. Kami berharap 
semua bidang juga bisa dibangun terutama sarana dan prsarana perpus yang 
mutahir” 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa 

elemen penting pada minat baca siswa di Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

Kabupaten Jepara, maka terdapat beberapa hal dapat dianalisis oleh penulis 

sebagai berikut: 
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1) Pegawai Perpustakaan telah berupaya maksimal untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada siswa siswanya di berbagai bidang sesuai 

kapasitas dan kapabilitas yang telah ditetapkan. 

2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegawai Perpustakaan meliputi 

perbaikan minat baca siswa dalam meningkatkan pengetahuan serta 

sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai masalah yang dihadapi siswa 

siswanya. 

3) Penyediaan kotak saran di samping pintu masuk kantor Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara adalah bentuk lain pelayanan pegawai Perpustakaan untuk 

mengetahui berbagai aspirasi dan saran dari siswa siswa untuk 

memperbaiki kinerja mereka sekaligus memahami keinginan-keinginan 

siswa siswa yang menginginkan perubahan.

4) Kurangnya jumlah pegawai Perpustakaan terkadang menjadi kendala 

utama dalam melaksanakan pekerjaan terutama yang sangat berkaitan 

dengan kepentingan siswa siswa, misalnya ketika melakukan pendataan 

kepada siswa yang meminta kartu perpus. 

5) Perbedaan pandangan yang muncul antara guru dan siswa yang satu 

dengan siswa yang lain adalah realitas nyata yang harus disikapi dengan 

bijak karena bagaimanapun pelayanan yang memberikan kepuasan antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda takarannya. 

6) Pembinaan terhadap siswa telah berjalan secara optimal terutama dalam 

bidang agama, sosial budaya, pelayanan untuk meningkatkan minat baca 

dan lain-lain. 
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Pelayanan kepada siswa di berbagai bidang minat baca tidak terlepas dari 

berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah 

sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pelayanan melalui pemberdayaan itu 

dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, 

pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan 

manusia dan pengalaman siswa. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa 

berbagai tindakan untuk melayani siswa tidak bisa disinergiskan. Pengertian 

terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pelayanan melalui pemberdayaan 

dilakukan secara serentak. Pengembangan siswa secara terpadu dapat 

digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pelayanan melalui pemberdayaan 

yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pelayanan dengan 

konsep pelayanan melalui pemberdayaan bukanlah program yang dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pelayanan 

melalui pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan 

terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.  

Kendala dalam program pelayanan melalui pemberdayaan, perlu dicermati 

bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu 

program pelayanan melalui pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua 

kendala yang timbul.  

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas di atas dapat 

diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan 

organisasi Perpustakaan SMAN 1 Jepara. Faktor-faktor penghambat tersebut 

yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat 
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internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau 

bersumber dari luar organisasi. 

a. Faktor Internal 

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat 

terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara karena SDMnya kurang terampil seperti halnya penjelasan 

mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya 

manusia atau pegawai yang bertugas pada organisasi perpus tersebut secara 

kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. 

Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, 

pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan 

dengan pengelolaan Perpustakaan, seperti tugas penataan pertamanan, 

kebersihan Perpustakaan, keindahan Perpustakaan dan Iain-Iain. Selain aspek 

dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi 

Perpustakaan SMAN 1 Jepara adalah kualitas sumber daya manusia yang 

sangat menentukan. Kualitas pegawai yang ditugaskan pada badan 

pengelolaan organisasi tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat 

kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh pegawai bernama Pinky: 

“Kualitas pegawai pemerintahan Perpustakaan dalam kehidupan 
berorganisasi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, karena 
saya hanyalah tamatan SMA, tetapi untungnya Koordinator Perpustakaan 
SMAN 1 Jepara memiliki andil yang sangat besar dalam pengembangan 
potensi yang ada di Perpustakaannya”. 
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Faktor prasarana kerja yang juga menjadi faktor penghambat 

efektifnya pelaksanaan pengembangan organisasi misalnya masih terbatasnya 

kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh petugas khususnya yang 

membawahi bagian administrasi misalnya saja dalam mengantar surat penting 

di kantor-kantor. Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan organisasi, baik digunakan untuk kepentingan operasional 

kegiatan secara administratif maupun untuk operasional tugas organisasi itu 

sendiri.  

Salah satu faktor yang juga menghambat pelayanan melalui 

peningkatan minat baca siswa di Perpustakaan SMAN 1 Jepara adalah 

perlunya pembenahan menyeluruh menurut Pinky. 

“Kami semua tahu kalau Koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara memiliki 
kemampuan yang sangat besar dalam memberdayakan peningkatan minat 
baca siswa, tetapi beliau juga memiliki titik lemah yaitu terkadang memilih 
untuk memberikan buku pelajaran dibanding buku yang disukai siswa 
terutama novel” 

b. Faktor Eksternal 

Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah faktor-faktor yang 

bersumber dari luar organisasi. Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan 

organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran siswa untuk 

memperoleh atau melaksanakan pembelajaran.  

Menurut bapak koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara” kami 
menyediakan saluran saran mas, secara langsung kepada saya, kepada RT, 
terutama pembangunan di kawasannya, dan akan kami bantu mencarikan 
dana memohon bantuan Pemda. Kami juga membuka kotak saran agar 
siswa dapat memberikan masukan yang baik untuk Perpustakaan SMAN 1 
Jepara mas”. 
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Partisipasi siswa Perpustakaan SMAN 1 Jepara yang ada mungkin 

kurang terlihat adalah siswa di Ngabul, masih rendah partisipasinya dalam 

memperoleh tujuan organisasi. Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah 

mendapat teguran dari pegawai, hal itu bukan karena siswa tidak mau 

mengurus pemerintahan Perpustakaan SMAN 1 Jepara atau sengaja 

melanggar tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan 

pemerintahan Perpustakaan SMAN 1 Jepara. Hal itu tidak lain karena 

sosialisasi aturan ini bagi siswa tersebut masih kurang. 

4.3. Hasil Triangulasi Sumber 

4.3.1. Strategi Pelayanan Perpustakaan SMAN 1 Jepara

No Instrumen Hasil Lapangan Hasil Teori 
 Pelayanan  Menurut M. Yannuar Bintoro “Pelayanan 

yang kami berikan selalu kami usahakan 
semaksimal mungkin mas, dengan 
mengefektifkan pegawai bahkan kami telah 
membuat pelayanan ekstra bagi siswa mas”. 
Semua itu demi kenyamanan dan kepuasan 
siswa terhadap pelayanan di Perpustakaan 
SMAN 1 Jepara.”. 
Menurut Pinky bagian pelayanan:“siswa 
Perpustakaan SMAN 1 Jepara 
mengharapkan pelayanan serba cepat bahkan 
mereka ada yang meminta pelayanan diluar 
jam kerja mas, seperti pengurusan 
peminjaman buku”. 

Kualitas layanan dapat 
dikatakan sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan konsumen serta 
ketepatan penyampaiannya 
untuk mengimbangi harapan 
konsumen. Fandy Tjiptono 
(2010: 61) menyatakan harapan 
konsumen merupakan keyakinan 
konsumen sebelum mencoba 
atau membeli suatu produk, 
yang dijadikan acuan dalam 
menilai kinerja produk tersebut.  

2 Harapan 
dalam 
pelayanan 

Menurut Siswa bernama Selvi ” masak 
membuat kartu perpus sampai menunggu 
satu minggu mas, seharusnya kan bisa cepat. 

Menurut siswa bernama Anita, “ saya 
mau mengurus pinjam buku, masak lamaa 
mas, memang pas rame sih, tapi kan mau 
masuk kelas. Gumun aku”. 

Fandy Tjiptono (2010: 61) 
menyatakan harapan konsumen 
merupakan keyakinan konsumen 
sebelum mencoba atau membeli 
suatu produk, yang dijadikan 
acuan dalam menilai kinerja 
produk tersebut. 

3 Pelayanan 
yang efektif  

Menurut siwa berna Sinta”. Iya saya 
mengurus Kartu perpus, matur suwun mas, 

Menurut (Parasuraman, 
2012) kualitas layanan 
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saya dibantu administrasinya cepet mas, 
saya telah membawa syarat yang diberi tahu 
olehpegawai, jadi yaa tidak bolak balik mas, 
kalau menunggu sih wajar, dibanding zaman 
dulu yang lamaa, sekarang lebih cepat dan 
lebih baik mas, suwuun, monggo”. 

merupakan tingkat keunggulan 
untuk memenuhi harapan 
konsumen dan kualitas layanan 
dibentuk oleh perbandingan 
ideal dan persepsi dari kinerja 
kualitas. 

4 Manfaat 
pelayanan  

Menurut siswa bernama Andiansyah: 
“karena pegawai perpus memberikan 
penyuluhan dan informasi tentang tata cara 
pinjam buku yang benar dan sebagainya 
dianggap sangat bermanfaat bagi 
kelangsungan pembelajaran kami, mas”.  

Fandy Tjiptono (2010: 72) 
menyatakan Professionalisme 
and Skill, merupakan outcome-
related criteria, dimana 
konsumen menyadari bahwa 
perusahaan, sistem operasi, dan 
sumber daya fisik memiliki 
pengetahuan dan keterampilan 
yang dibutuhkan untuk 
memecahkan masalah konsumen 
secara profesional.  

5 Prosedur 
pelayanan  

Menurut Koordinator Perpustakaan 
SMAN 1 Jepara “ M. Yannuar” “Bentuk 
kepedulian kami akan berbagai 
permasalahan yang terjadi pada siswa, kami 
menyediakan kotak saran untuk menampung 
berbagai keluhan dan aspirasi siswa yang 
mungkin malu atau enggan menyampaikan 
secara langsung berbagai kendala yang 
dihadapi.  

Attitude and Behavior, 
adalah process-related criteria,
dimana konsumen merasa 
bahwa karyawan perusahaan 
(contact personal) menaruh 
perhatian terhadap mereka dan 
berusaha membantu dalam 
memecahkan masalah mereka 
secara spontan dan senang hati. 
Fandy Tjiptono (2010: 72) 

6 Kesenjangan 
pelayanan 
perpus 

Menurut guru siswa bernama Saiful 
“Sebagai guru dan sering mengakses buku di 
Perpustakaan SMAN 1 Jepara, kami 
menganggap pelayanan Perpustakaan 
belumlah maksimal meskipun sebahagian 
besar siswa menganggap Perpustakaan telah 
berbuat yang terbaik untuk siswanya. 
Padahal kami menginginkan perbaikan 
sarana dan prasarana khususnya untuk 
kepentingan para siswa yang 
didahulukan,tapi kami menyadari dan paham 
akan kebijakan yang dilakukan oleh 
Perpustakaan...” 

Accesisibility and Flexibility, 
dimana konsumen merasa 
bahwa pengusaha, lokasi, jam 
kerja, karyawan, dan sistem 
operasionalnya dirancang dan 
dioperasionalkan sedemikian 
rupa sehingga konsumen dapat 
melakukan akses dengan mudah. 
Selain itu juga dirancang dengan 
maksud agar dapat bersifat 
fleksibel dalam menyesuaikan 
permintaan dan keinginan 
konsumen. Fandy Tjiptono 
(2010: 72) 
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7 Apakah 
semua 
permintaan 
dan masukan 
dari siswa 
berusaha 
untuk 
dipenuhi 
perpustakaan? 

Menurut Mbak Pinky “Sebenarnya tidak ada 
istilah memilah-milah bentuk pelayanan 
yang diberikan kepada siswa, apalagi tidak 
ditanggapi namun realisasi yang diharapkan 
dari kepala sekolah diatas kami belum 
menyetujui, jadi semuanya harus menunggu 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Kalaupun ada perlakuan dari pegawai 
Perpustakaan yang dianggap diskriminatif 
atau membeda-bedakan pelayanan itu 
disebabkan karena terbatasnya staf 
Perpustakaan, sehingga kadang kurang 
memperhatikan siswa yang datang yang 
meminta pelayanan”. 

Reability and Trustworthiness, 
Kriteria ini termasuk process-
related criteria, dimana 
konsumen memahami bahwa 
apapun yang terjadi mereka bisa 
mempercayakan segala 
sesuatunya kepada perusahaan.
Fandy Tjiptono (2010: 72) 

4.3.2. Strategi Perpustakaan SMAN 1 Jepara Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Siswa

No Instrumen Hasil Lapangan Hasil Teori 
 Usaha 

Perpustakaan 
dalam 
peningkatan 
mutu 
pendidikan 

Menurut Anisah “Kepedulian kami terhadap 
Perpustakaan dalam mengembangkan 
sumber daya siswa terutama dalam bidang 
pendidikan sangatlah besar terbukti dengan 
dibangunnya sarana belajar di perpus yang 
nyaman yang peruntukannya bukan hanya 
untuk siswa tetapi juga untuk guru yang 
ingin menambah wawasannya. Kerjasama 
dengan dinas pendidikan dan bantuan Pemda 
sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa”. 

Menurut Barata (2006: 27) 
memberikan definisi layanan 
prima sebagai kepedulian 
kepada pelanggan dengan 
memberikan layanan terbaik 
untuk memfasilitasi kemudahan 
pemenuhan kebutuhan dan 
mewujudkan kepuasannya, agar 
mereka selalu loyal kepada 
organisasi/perusahaan. 

2 Minat baca 
siswa

Menurut Zaenal “Perpustakaan SMAN 1 
Jepara, sungguhlah sangat besar peranannya 
dalam mengembangkan berbagai kegiatan 
yang ada di sekolah kami, dan yang sangat 
kami kagumi adalah pembangunan sarana 
perpustakaan yang sudah lama kami impikan 
khususnya pembangunan gedung perpus. 
Kami berharap semua bidang juga bisa 
dibangun terutama sarana dan prsarana 
perpus yang mutahir. 

Menurut Winkel (2010) 
pengertian minat adalah 
kecenderungan yang menetap 
dan subyek untuk merasa 
tertarik pada bidang atau hal 
tertentu dan merasa senang 
berkecimpung dalam hal itu. 
Perasaan senang akan 
menimbulkan pula minat yang 
diperkuat lagi olehsikap positif 
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yang sama diantaranya hal-hal 
tersebut timbul terlebih dahulu, 
sukar ditentukan secara pasti. 

3 Kualitas 
Pegawai  

Menurut Pinky: “Kualitas pegawai 
pemerintahan Perpustakaan dalam 
kehidupan berorganisasi disebabkan oleh 
tingkat pendidikan yang masih rendah, 
karena saya hanyalah tamatan SMA, tetapi 
untungnya Koordinator Perpustakaan 
SMAN 1 Jepara memiliki andil yang sangat 
besar dalam pengembangan potensi yang 
ada di Perpustakaannya”. 

Kemampuan (ability) adalah 
pengetahuan dan keterampilan 
tertentu yang mutlak diperlukan 
untuk menunjang program 
layanan prima, yang meliputi
kemampuan dalam bidang kerja 
yang ditekuni, melaksanakan 
komunikasi yang efektif, 
mengembangkan motivasi, dan 
menggunakan public relations
sebagai instrumen dalam 
membina hubungan kedalam 
dan ke luar organisasi/
perusahaan. Endar Sugiarto 
(2002: 42). 

4 Pelayanan yang 
diharapkan 

Menurut Pinky “Kami semua tahu kalau 
Koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara 
memiliki kemampuan yang sangat besar 
dalam memberdayakan peningkatan minat 
baca siswa, tetapi beliau juga memiliki titik 
lemah yaitu terkadang memilih untuk 
memberikan buku pelajaran dibanding buku 
yang disukai siswa terutama novel”. 

Nyaman, Jika rasa nyaman dapat 
diberikan pada pelanggan, maka 
pelanggan akan berulang kali 
menggunakan jasa atau produk 
yang ditawarkan. Jika pelanggan 
merasatenang, tenteram, dalam 
proses pelayanan tersebut 
pelanggan akan memberikan 
kesempatan kepada perusahaan 
untuk menjual produk atau jasa 
yang ditawarkan. Pelanggan 
juga akan lebih leluasa dalam 
menentukan pilihan sesuai 
dengan yang diinginkan. Endar 
Sugiarto (2002: 42). 

5 Bagaimana 
Partisipasi 
siswa
Perpustakaan 
SMAN 1 
Jepara? 

Menurut koordinator Perpustakaan SMAN 1 
Jepara” kami menyediakan saluran saran 
mas, secara langsung kepada saya, kepada 
pegawai, guru dan siswa, terutama 
pembangunan di kawasannya, dan akan 
kami bantu mencarikan dana memohon 
bantuan Pemda. Kami juga membuka kotak 

Menurut Philip Kotler (2012) 
Gap antara harapan konsumen 
dan persepsi manajemen. 
Manajemen tidak selalu dapat 
merasakan apa yang diinginkan 
para konsumen secara cepat. 
Terjadinya kesenjangan ini 
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saran agar siswa dapat memberikan masukan 
yang baik untuk Perpustakaan SMAN 1 
Jepara mas”. 

umumnya disebabkan karena 
kurang efektifnya komunikasi 
antara bawahan dengan atasan, 
kurangnya riset pemasaran dan 
tidak dimanfaatkannya riset 
pemasaran, serta terlalu banyak 
tingkat manajemen.  

6 Peningkatan 
mutu 
pendidikan 

Menurut Anisah “Kepedulian kami terhadap 
Perpustakaan dalam mengembangkan 
sumber daya siswa terutama dalam bidang 
pendidikan sangatlah besar terbukti dengan 
dibangunnya sarana belajar di perpus yang 
nyaman yang peruntukannya bukan hanya 
untuk siswa tetapi juga untuk guru yang 
ingin menambah wawasannya. Kerjasama 
dengan dinas pendidikan dan bantuan Pemda 
sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa”. 

Menurut Pedoman Pembinaan 
Minat Baca (Perpustakaan 
Nasional RI) (2002: 26) 
Sekolah dalam semua jenis dan 
jejang seyogyanya 
menyelenggarakan perpustakaan 
secara professional.  

7 Upaya 
pengembangan 
minat baca  

Menurut Zaenal “Perpustakaan SMAN 1 
Jepara, sungguhlah sangat besar peranannya 
dalam mengembangkan berbagai kegiatan 
yang ada di sekolah kami, dan yang sangat 
kami kagumi adalah pembangunan sarana 
perpustakaan yang sudah lama kami impikan 
khususnya pembangunan gedung perpus. 
Kami berharap semua bidang juga bisa 
dibangun terutama sarana dan prsarana 
perpus yang mutahir” 

Kepala Sekolah secara aktif 
menjadi pendukung utama 
terselenggaranya perpustakaan 
dan Guru semua bidang studi 
bekerjasama dengan Kepala 
Perpustakaan Sekolah untuk 
pelaksanaan proses belajar 
mengajar dan pembinaan minat 
baca. Pedoman Pembinaan 
Minat Baca (Perpustakaan 
Nasional RI) (2002: 26). 


