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Lampiran

A. Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SMP N 5 KAIRATU

EVALUASI KINERJA LAYANAN PERPUSTAKAAN

I. Pengantar
Saya adalah mahasiswi Program Pascasarjana Magister
Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, ingin
mengadakan penelitian tentang “EVALUASI KINERJA LAYANAN
PERPUSTAKAAN di SMP Negeri 5 Kairatu”

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan
data yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Tesis
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi program S2
dan tidak digunakan untuk hal lain.

Pernyataan yang akan diajukan ini sangat mendukung
dalam penelitian ini, oleh karena itu dimohon kepada Bapak/ibu
bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan penulis juga akan
menjaga kerahasiaan jawaban.

Atas segala bantuan dan kerjasama Bapak, saya
uncapkan terima kasih.

Salatiga,      2013

Hormat saya

Yulie Tomatala
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II. Tanggal wawancara:____________________________
III. Tempat wawancara:____________________________
IV. Identitas Kepala sekolah

Nama Lengkap :
Pendidikan Terakhir :

V. Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Jawaban
1. Bagaimana sejarah

singkat berdirinya sekolah
ini?

2. Sarana prasarana apa
saja yang ada di sekolah
ini?

3. Apakah di dalam sekolah
ini ada perpustakaan?

4. Siapa saja yang menjadi
pengelola perpustakaan?

5. Berapa petugas yang
mengelola perpus?

6. Bagaimana struktur
organisasi perpus?

Salatiga,……….2013
Mengetahui,
Kepala SMP NEGERI 5 KAIRATU

NY. J Tauran/S
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURUSMP N 5 KAIRATU
EVALUASI KINERJA LAYANAN PERPUSTAKAAN

I. Pengantar
Saya adalah mahasiswi Program Pascasarjana Magister
Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, ingin
mengadakan penelitian tentang “EVALUASI KINERJA LAYANAN
PERPUSTAKAAN di SMP Negeri 5 Kairatu”

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan
data yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Tesis
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi program S2
dan tidak digunakan untuk hal lain.

Pernyataan yang akan diajukan ini sangat mendukung
dalam penelitian ini, oleh karena itu dimohon kepada Bapak/ibu
bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan penulis juga akan
menjaga kerahasiaan jawaban.

Atas segala bantuan dan kerjasama Bapak, saya
uncapkan terima kasih.

Salatiga,      2013

Hormat saya

Yulie Tomatala
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II. Tanggal wawancara:____________________________
III. Tempat wawancara:____________________________
IV. Identitas Kepala sekolah

Nama Lengkap :
Pendidikan Terakhir :

V. Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada perpustakaan di

sekolah ini?

2. Apakah anda sering
menggunakan perpustakaan?

3. Apakah buku-buku koleksi yang
tersedia di perpustakaan
memenuhi kebutuhan anda?

4. Bagaimana dengan reverensi
buku yang tersedia di
perpustakaan?

5. Buku apa saja yang biasanya
anda gunakan dari perpus?

6. Bagaimana kondisi bukunya?

7. Bagaimana sikap petugas perpus
saat menjalankan tugas mereka?

8. Apakah petugas perpustakaan
melayani anda dengan baik
untuk peminjaman dan
pengembalian buku?

9. Apa yang anda rasakan ketika
berada di perpus sekolah,
nyaman/ tidak?

10. Apakah dengan kondisi ruangan
yang ada, anda bisa dengan
nyaman membaca di perpus?



75

11. Apakah di pperpus memiliki
fasilitas internet untuk
mengakses informasi?

12. Pada saat peminjaman dan
pengembalian buku apakah
petugas mencatat tanggalnya?

13. Bagaimana dengan buku yang
ketika dikembalikan ternyata
rusak apakah ada sanksi?

14. Berapa hari batas peminjaman
buku, bila lewat batas
peminjaman apakah ada
sanksi?

15. Apakah pada saat sudah lewat
batas peminjamaan pihak
pengelola memberikan
peringatan untuk peminjam
buku?

Salatiga,……….2013
Mengetahui,
Kepala SMP NEGERI 5 KAIRATU

NY. J Tauran/S
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWASMP N 5 KAIRATU
EVALUASI KINERJA LAYANAN PERPUSTAKAAN

I. Pengantar
Saya adalah mahasiswi Program Pascasarjana Magister
Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, ingin
mengadakan penelitian tentang “EVALUASI KINERJA LAYANAN
PERPUSTAKAAN di SMP Negeri 5 Kairatu”

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan
data yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Tesis
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi program S2
dan tidak digunakan untuk hal lain.

Pernyataan yang akan diajukan ini sangat mendukung
dalam penelitian ini, oleh karena itu dimohon kepada Bapak/ibu
bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan penulis juga akan
menjaga kerahasiaan jawaban.

Atas segala bantuan dan kerjasama Bapak, saya
uncapkan terima kasih.

Salatiga,      2013

Hormat saya

Yulie Tomatala
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II. Tanggal wawancara:____________________________
III. Tempat wawancara:____________________________
IV. Identitas Kepala sekolah

Nama Lengkap :
Pendidikan Terakhir :

V. Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Jawaban
1. Apakah ada perpustakaan di

sekolah ini?

2. Apakah anda sering menggunakan
perpustakaan?

3. Apakah buku-buku koleksi yang
tersedia di perpustakaan
memenuhi kebutuhan anda?

4. Bagaimana dengan reverensi buku
yang tersedia di perpustakaan?

5. Buku apa saja yang biasanya
anda gunakan dari perpustakaan?

6. Bagaimana kondisi bukunya?

7. Bagaimana sikap petugas
perpustakaan saat menjalankan
tugas mereka?

8. Apakah petugas perpustakaan
melayani anda dengan baik untuk
peminjaman dan pengembalian
buku?

9. Apa yang anda rasakan ketika
berada di perpustakaan sekolah,
nyaman/ tidak?

10. Apakah dengan kondisi ruangan
yang ada, anda bisa dengan
nyaman membaca di
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perpustakaan?

11. Apakah di perpus memiliki
fasilitas internet untuk mengakses
informasi?

12. Pada saat peminjaman dan
pengembalian buku apakah
petugas mencatat tanggalnya?

13. Bagaimana dengan buku yang
ketika dikembalikan ternyata
rusak apakah ada sanksi?

14. Berapa hari batas peminjaman
buku, bila lewat batas
peminjaman apakah ada sanksi
yang diterima?

15. Apakah pada saat sudah lewat
batas peminjamaan pihak
pengelola memberikan peringatan
untuk peminjam buku?

Salatiga,……….2013
Mengetahui,
Kepala SMP NEGERI 5 KAIRATU

NY. J Tauran/S
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGELOLA
PERPUSTAKAAN SMP N 5 KAIRATU

EVALUASI KINERJA LAYANAN PERPUSTAKAAN

I. Pengantar
Saya adalah mahasiswi Program Pascasarjana Magister
Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, ingin
mengadakan penelitian tentang “EVALUASI KINERJA LAYANAN
PERPUSTAKAAN di SMP Negeri 5 Kairatu”

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan
data yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Tesis
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi program S2
dan tidak digunakan untuk hal lain.

Pernyataan yang akan diajukan ini sangat mendukung
dalam penelitian ini, oleh karena itu dimohon kepada Bapak/ibu
bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan penulis juga akan
menjaga kerahasiaan jawaban.

Atas segala bantuan dan kerjasama Bapak, saya
uncapkan terima kasih.

Salatiga,      2013

Hormat saya

Yulie Tomatala
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II. Tanggal wawancara:____________________________
III. Tempat wawancara:____________________________
IV. Identitas Kepala sekolah

Nama Lengkap :
Pendidikan Terakhir :

V. Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Jawaban
1. Sudah berapa lama bertugas

sebagai pengelola
perpustakaan?

2. Apa latar pendidikan anda?

3. Bagaimana organisasi
perpustakaan, anda bertugas
sebagai apa?

4. Layanan apa saja yang anda
berikan kepada pengguna
perpustakaan?

5. Apakah setiap pengungjung
perpustakaan wajib menuliskan
idfentitas mereka?

6. Bagaimana dengan fasilitas
yang ada di dalam
perpustakaan, menutut anda
memadai atau tidak?

7. Apakah ada buku-buku koleksi
yang rusak?

8. Bagaimana usaha anda untuk
mengganti buku-buku yang
rusak?

9. Apakah ada buku-buku baru
yang masuk setiap tahunnya?

10. Bagaimana kondisi buku
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reverensi yang dimiliki
perpustakaan?

11. Apakah saat peminjaman
buku anda sebagai petugas
perpustakaan mengawasinya

12. dengan baik  dengan cara
apa?

13. Apakah saat pengembalian
buku, anda memeriksa kondisi
buku yang dikembalikan?

14. Apakah saat anda
menemukan kondisi buku yang
dikembalikan rusak apakah ada
tindakan yang anda lakuka?

15. Apakah ada sangsi bagi
pemustaka yang terlambat
mengembalikan buku?

16. Apakah ada tata tertib yang
berlaku di dalam perpustakaan?

17. Apakah anda telah menata
buku-buku koleksi sesuai
dengan raknya?

18. Apakah ada teguran yang
diberikan ketika siswa ribut
diperpustakaan?

19. Apakah anda membuat rekap
pengunjung perpustakaan?

20. Apakah anda membuat
statistik peminjaman buku di
perpustakaan?
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Salatiga,……….2013
Mengetahui,
Kepala SMP NEGERI 5 KAIRATU

NY. J Tauran/S
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