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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap orang membutuhkan informasi, informasi bisa didapat dari 

mana saja mulai informasi dari orang, buku, bahkan saat ini sudah melalui 

dunia maya (internet) bahkan ada beberapa tempat yang disebut sebagai pusat 

informasi salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat 

informasi dan orang yang membutuhkan informasi ibarat dua sisi mata uang 

yang saling berhubungan yang tak dapat dipisahkan. Hal ini dapat terwujud  

jika perpustakaan sudah siap melayani dengan sumber informasi yang 

diperlukan. Sementara masyarakat mampu atau mau memahami, menghayati, 

dan memaknai pentingnya informasi dalam kesehariannya.1 

  Ada beberapa jenis perpustakaan yang tersebar di masyarakat salah 

satunya adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah. Diadakannya perpustakaan 

sekolah adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat 

di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya para guru dan murid. Ia 

berperan sebagai media dan sarana untuk menunjang kegiatan proses belajar 

                                                           

 1Sutano NS, Perpustakaan dan Masyarakat  (Jakarta: Sagung Seto, 2006),  h. 1. 
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mengajar (PBM) di tingkat sekolah. Oleh karena itu, ia merupakan integral 

dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah.2 

  Di perpustakaan sekolah kepuasan pemustaka dalam menggunakan 

 sarana informasi yang ada di dalam perpustakaan sangat penting, karena 

 untuk mengetahui kualitas informasi di dalam perpustakaan tersebut. Agar 

 informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik, maka perpustakaan 

 juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu 

 melayani pemustaka mencari informasi, tidak hanya membantu pemustaka 

 mencari informasi SDM juga dituntut memiliki kemampuan/kompetensi 

 dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. 

 Sumber daya manusia perpustakaan sekolah dimungkinkan terdiri atas 

guru, pustakawan, dan karyawan. Pustakawan bertugas melaksanakan 

kegiatan perpustakaan seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, 

penjajaran, pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan, selain 

melaksanakan kegiatan profesi pustakawan.3 Semua kegiatan tersebut 

haruslah berbasis kompetensi. Secara umum, kompetensi merupakan 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat memuaskan di 

tempat kerja.4 Menurut Wahjosumidjo (1995:34), Kompetensi merupakan 

kinerja tugas rutin yang integratif, yang menggabungkan resource 

                                                           

 
2 Pawit M Yusuf, Pedoman Perpustakaan Sekolah  (Jakarta: Kencana, 2005),  h. 1. 

 
3Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah  (Yogyakarta: Pinus, 2009), h. 37 

 
4Dedy Londong, “Kompetensi (Competency)”, artikel diakses pada 18 April 2015 dari 

http://dedylondong.blogspot.com/2012/03/kompetensi-competency_30.html 
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(kemampuan, pengetahuan, asset dan proses, baik yang terlihat maupun yang 

tidak terlihat) yang menghasilkan posisi yang lebih tinggi dan kompetitif.5  

 Sinaga mengaskan bahwa sukses atau tidaknya penyelenggaraan 

banyak tergantung pada kemampuan staf perpustakaan. Dengan demikian, staf 

perpustakaan sekolah adalah kunci utama dalam berkembang atau tidaknya 

suatu perpustakaan.6 Menurut Ibrahim Bafadal, petugas perpustakaan sekolah 

adalah seseorang yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 

menjabat atau melaksanakan tugas-tugas sehubungan dengan penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah karena dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu.7 

   Pada era globalisasi ini, pustakawan diharapkan mampu menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut seperti 

adanya kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), terutama 

teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, pengelola 

perpustakaan sangat terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas di perpustakaan 

secara lebih profesional. Teknologi memiliki peranan yang penting dalam 

mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mengembangkan dan 

menyebarluaskan informasi. Sehingga merubah aktivitas menjadi lebih cepat, 

akurat, dan fleksibel. 

                                                           

 
5H Nasution,”Pengertian Kompetensi dan Jenis Kompetensi “, artikel diakses pada 9 

November 2014 dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32962/3/Chapter%20II.pdf 
 

6Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional (Yogyakarta: Diva Press, 
2012), h. 353. 
 

7 Ibrahim Bafadal,  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah  (Yogyakarta: Pinus, 2009), h. 175. 
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   Layanan perpustakaan berarti penyediaan bahan pustaka secara tepat 

dan akurat, sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa perpustakaan.8 Kegiatan 

pelayanan perpustakaan merupakan hal yang penting bagi keberhasilan 

penyelenggaraan perpustakaan dan diharapkan dapat memenuhi kepuasan 

penggunanya dengan menyediakan berbagai sumber informasi serta 

memberikan pelayanan yang berkualitas.  

   Menurut William S.dix seorang pustakawan pada Perpustakaan 

Universitas Pricenton di Amerika Serikat, kualitas atau mutu suatu 

perpustakaan diukur dari kemampuannya memberikan buku yang tepat kepada 

peminat pada saat buku tersebut dikehendaki.9 Pokok terpenting dalam 

layanan perpustakaan yang ditentukan dalam UU No. 43 Tahun 2007 Bab. V 

Pasal 14 tentang Perpustakaan adalah sebagai berikut :10 

1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi 
kepentingan pemustaka. 

2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan 
 berdasarkan standar nasional perpustakaan. 
3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
4. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. 

5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional 
perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. 

                                                           

 8Yoyo Yahyono, Layanan Perpustakaan: Bahan Ajar Diklat Teknis Pengelolaan 
Perpustakaan (Jakarta: Perpusnas,2010), h. 3. 
 

9Soetmihah, Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan (Yogyakarta: Kanisius,1992), 
h. 129. 
 

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. h. 10. 
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6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar 
perpustakaan. 

7. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika. 

 
   Dalam menunjang kebutuhan informasi pemustakanya, perpustakaan 

SMK N 2 Palembang telah mampu merealisasikan pokok terpenting dalam 

layanan perpustakaan. Salah satu layanan yang paling dibutuhkan karena 

kecepatan, ketepatan, dan kemudahan aksesnya adalah layanan digital. 

Sebagai batasan perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan layanan digital 

menyediakan layanan informasi kepada pengguna sesuai dengan apa yang 

menjadi kebutuhannya. Menurut Wahyu Supriyanto, Perpustakaan Digital 

adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan obyek informasi 

yang mendukung akses obyek informasi tersebut melalui perangkat digital.11 

Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam 

koleksi obyek informasi seperti dokumen, gambar dan database dalam format 

digital dengan cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan Digital itu tidak berdiri 

sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber lain dan pelayanan 

informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. 

   Berdasarkan observasi, Perpustakaan SMK N 2 Palembang telah 

memiliki layanan digital. Terdapat 2 orang pengelola perpustakaan dengan 

latar belakang ilmu perpustakaan dan juga 2 orang di bagian administrasi. 

                                                           

 11Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan : Strategi 
Perancangan Perpustakaan Digital (Yogyakarta: Kanisus,2008), h. 18 
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Namun pengelola perpustakaan di sini belum terlatih dalam mengelola 

layanan digital dengan baik karena kurangnya kompetensi di bidang teknologi 

informasi (TI) karena masih dibantu dengan penanggung jawab IT untuk 

mengelola semua kegiatan yang ada di layanan digital. 

   Perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang sebagai pusat informasi bagi 

siswa, guru, dan juga para staf diupayakan mampu memberikan pelayanan 

informasi yang cepat dengan bantuan teknologi informasi serta menjadi pusat 

sumber belajar yang dapat menopang keberhasilan pendidikan di SMK N 2 

Palembang. Pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan harus 

ditanamkan pada diri setiap siswa karena tingkat kecerdasan suatu bangsa di 

masa sekarang maupun mendatang, tidak terlepas dari keterampilan dan 

kecerdasan siswa sebagai generasi penerus bangsa yang dikembangkan sejak 

dini. Perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang memberikan layanan digital 

dalam bentuk online berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah. 

   Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul penelitian ini adalah “Hubungan Kompetensi SDM 

Perpustakaan dengan Kualitas Layanan Digital di Perpustakaan SMK N 

2 Palembang”. 
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B. Rumusan Masalah  

   Mengacu pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat 

 merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kompetensi SDM Perpustakaan di SMK N 2 Palembang ? 

2. Bagaimana Kualitas Layanan Digital di Perpustakaan SMK N 2 

Palembang? 

3. Bagaimana hubungan Kompetensi SDM Perpustakaan dengan Kualitas 

Layanan Digital di Perpustakaan SMK N 2 Palembang ? 

C. Batasan Masalah 

  Agar penelitian ini tidak meluas dan terarah dengan jelas maka yang 

 akan diteliti dibatasi hanya pada hubungan kompetensi SDM dengan kualitas 

 layanan digital di perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kompetensi SDM Perpustakaan di SMK N 2 

Palembang 

b. Untuk mengetahui kualitas layanan digital di perpustakaan SMK N 2 

Palembang 

c. Untuk mengetahui hubungan kompetensi SDM perpustakaan dengan 

kualitas layanan digital. 
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2. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam 

 penelitian ini  ada dua, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi serta menambah 

kajian ilmu pengetahuan, khususnya mengenai layanan digital yang 

ada di dalam perpustakaan. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan 

kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan serta pengetahuan 

mengenai perpustakaan sekolah khususnya perpustakaan sekolah yang 

ada di SMK N 2 Palembang. Kemudian, diharapkan juga melalui 

penelitian ini dapat berguna/pembelajaran bagi para siswa, guru, 

dosen, pustakawan, civitas akademika dan para peneliti terhadap ilmu 

yang ditekuni. 

E. Tinjauan Pustaka 

   Menurut hasil penelitian Renie Puji Astuti mengenai “Sikap 

Pemustaka terhadap Layanan Sirkulasi di Perpustakaan SMP Negeri 39 

Semarang”. Di dalam skripsinya dinyatakan bahwa perpustakaan sebagai 

tempat sumber informasi karena dengan membaca buku di perpustakaan, 

berarti dapat memanfaatkan waktu yang berharga. Untuk meningkatkan 
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layanan perpustakaan sebaiknya perpustakaan ikut memanfaatkan dan 

menerapkan teknologi informasi, contohnya untuk kegiatan pengolahan, 

penelusuran, dan layanan agar transaksi layanan berjalan dengan lebih cepat. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk  mengetahui sikap pemustaka terhadap 

layanan sirkulasi di Perpustakaan SMP Negeri 39 Semarang dengan 

menggunakan metode kuantitatif atau penyebaran angket.12 

   Endang Ernawati dalam artikelnya membahas “Kinerja dan 

Pengembangan Perpustakaan Berbasis Kompetensi”. Menyatakan 

pengembangan perpustakaan harus berdasarkan visi, misi, nilai, sasaran dan 

kegiatan yang kesemuanya mengacu pada kepentingan stakeholder. 

Pustakawan yang mandiri (independent librarian) adalah suatu perjuangan 

yang terus menerus yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan. 

Kemandirian ini harus tetap dibina agar kinerja perpustakaan dapat 

ditingkatkan. Faktor yang mendukung pustakawan yang mampu mandiri 

adalah kompetensi, komitmen, dan mempunyai jiwa intraprenuership. 

Pustakawan yang mandiri diperlukan baik untuk mengelola perpustakaan 

tradisional maupun digital agar tercapai kinerja yang baik. Tekanan layanan 

perpustakaan tradisional adalah pada customer service. Tekanan layanan 

                                                           

 12Renie Puji Astuti, “Sikap Pemustaka terhadap Layanan Sirkulasi di Perpustakaan SMP 
Negeri 39 Semarang,” Skripsi, (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponogoro 
Semarang,2010),  h.93. 
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digital adalah kreativitas pustakawan untuk mengembangkan content sehingga 

pengguna tertarik dan nyaman untuk mengakses informasi dan knowledge.13 

   Dessi Handayani dalam skripsinya “Layanan Digital Library pada 

Perpustakaan Universitas Bina Darma Palembang”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang tata laksana layanan Digital Library dan juga kendala apa saja yang 

ditemukan dalam pelayanan digital tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam 

layanan digital di perpustakaan Universitas Bina Darma yaitu layanan ini 

belum  dilakukan secara prima dan informasi yang disajikan dalam Digital 

Library Bina Darma kurang lengkap, kurangnya tenaga pengelola 

(pustakawan) yang serius dan fokus untuk mengelola layanan Digital Library 

dan kurangnya alat penelusuran informasi. Adapun usaha dalam mengatasi hal 

tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

cakap pada bidang teknologi dan informasi dan meningkatkan kualitas 

layanan dan ketersediaan alat penelusuran. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif.14 

   Dari beberapa penelitian di atas, bisa kita lihat perbedaannya dengan 

penelitian ini. Kalau berbagai penelitian di atas lebih condong kepada 

permasalahan tentang peningkatan layanan di perpustakaan terhadap teknologi 

informasi, kinerja perpustakaan, serta layanan Digital Library. Maka dalam 
                                                           

 13Endang Ernawati, “Kinerja dan Pengembangan Perpustakaan Berbasis Kompetensi”, artikel 
diakses pada 9 November 2014 dari 
http://eprints.rclis.org/14398/1/Kinerja_dan_Pengemb._Perp_berbasis_kompetensi1.pdf 
 14Dessi Handayani, “Layanan Digital Library pada Perpustakaan Universitas Bina Darma 
Palembang,” Skripsi, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Raden Fatah 
Palembang,2013), h. 6 
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penelitian ini pembahasannya lebih melihat kepada bagaimana hubungan 

kompetensi SDM perpustakaan dengan layanan digital di perpustakaan 

sekolah dan juga penelitian ini memiliki perbedaan pada subyek penelitian, 

lokasi penelitian, dan waktu penelitian.  

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Kompetensi 

  Menurut Boyatzis dalam Hutapea dan Nurianna Thoha kompetensi 

adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut 

mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu 

organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang 

diharapkan.15 

  Menurut Saleh kompetensi sebagai pengetahuan, dan keterampilan 

yang dituntut untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pekerjaan, 

yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi.16 

  Menurut Robert A Roe kompetensi dapat digambarkan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan 

untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap 

dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan 

                                                           

 
15 I riady,”Pengertian Kompetemsi dan Jenis Kompetensi” diakses pada 14 Oktober 2015 dari 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf  
 16 Rika Fatayat,”Standar Kompetensi Sebagai Tolok Ukur Kinerja Pustakawan” diakses pada 
14 Oktober 2015 dari http://rikafatayat.blogspot.co.id/2013/11/standar-kompetensi-sebagai-tolok-
ukur.html 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf
http://rikafatayat.blogspot.co.id/2013/11/standar-kompetensi-sebagai-tolok-ukur.html
http://rikafatayat.blogspot.co.id/2013/11/standar-kompetensi-sebagai-tolok-ukur.html
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keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang 

dialukan.17 

  Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan 

tugasnya berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap perilaku agar dapat 

mencapai hasil yang diharapkan. 

2. Pengertian Kualitas Layanan 

 Menurut Kotler kualitas adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.18 

Menurut Goetch dan Davis kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis 

yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.19 Sedangkan menurut Tjiptono 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut.20 

 Dari beberapa definsi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

kesesuaian kebutuhan pengguna dengan apa yang diharapkan. 

                                                           

 
17 Ericson Damanik, “Pengertian dan Konsep Kompetensi Menurut Para Ahli” diakses pada 

14 Oktober 2015 dari http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-kompetensi-menurut-para-
ahli.html  
 

18 Mrm Purba,”Definisi Kualitas” diakses pada 14 Oktober 2015 dari 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38835/4/Chapter%20II.pdf  
 

19Ali, “Pengertian Kualitas Menurut Pakar” diakses pada 14 Oktober 2015 dari 
http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-kualitas-menurut-pakar.html#_  
 

20 Mia Yuliani Sholihah,”Kualitas Pelayaan” artikel diakses pada 14 Oktober 2015 dari 
http://airkusaja.blogspot.co.id/2012/01/kualitas-pelayanan.html 

http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli.html
http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38835/4/Chapter%20II.pdf
http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-kualitas-menurut-pakar.html#_
http://airkusaja.blogspot.co.id/2012/01/kualitas-pelayanan.html
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G. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis 

yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Ha (Hipotesis Kerja) : ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kompetensi SDM dan kualitas layanan digital. 

b. Ho (Hipotesis Nol) : tidak adanya hubungan positif dan signifikan antara 

kompetensi SDM dan kualitas layanan digital. 

 Sedangkam hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi SDM 

dengan kualitas layanan digital. 

H. Metodologi Penelitian 

   Kata “metodologi” berasal dari kata metode yang berarti cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang berarti ilmu atau ilmu 

pengetahuan. Jadi, metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian. 

Dengan demikian, metodologi penelitian adalah mengemukakan secara teknis 

metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya.21 Berdasarkan 

                                                           

 21 Nor Huda (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora (Palembang 
:Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah, 2013), h. 20-21. 
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dari pengertian metode penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

1. Jenis Penelitian 

 Penilitian studi kasus ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.22 

2. Tempat Penelitian 

Perpustakaan SMK Negeri 2 Palembang di Jalan Demang Lebar 

Daun Palembang 30127, Provinsi Sumatera Selatan telp 0711 352630 

faksimile  0711 310929.  

3. Sumber Data 

a) Sumber Data Primer 

   Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.23 

Sumber data primer di sini ialah siswa-siswi SMK N 2 

                                                           

 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D  (Bandung : Alfabeta,2013), 

h. 8. 
 

23Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132. 
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Palembang, staf pengelola perpustakaan, dan juga kepala 

perpustakaan. 

b) Sumber Data Sekunder 

   Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung 

sumber data pertama yang berupa buku dan diklat yang 

berkenaan dengan penelitian ini. Sumber-sumber sekunder dapat 

berupa buku, laporan, jurnal, artikel dan data lain yang dapat 

dijadikan sebagai alat pengambilan suatu keputusan dalam 

pemecahan masalah penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mrengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.24 Jadi yang menjadi objek wawancara di sini 

                                                           

 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , h.137. 
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adalah staf pengelola perpustakaan dan juga kepala 

perpustakaan SMK N 2 Palembang. 

b. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan 

melaksanakan pencatatan sistematis mengenai fenomena-

fenomena yang diamati. Jadi observasi yang akan digunakan 

adalah observasi langsung ke lokasi yaitu perpustakaan SMK 

Negeri 2 Palembang. 

c. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.25 

Angket yang digunakan yaitu angket yang harus dipilih 

responden dengan cara memilih jawaban a,b,c. Pengukuran 

variabel dilakukan dengan satuan ukuran skala likert dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Jawaban “a” mempunyai nilai 4 

2. Jawaban “b” mempunyai nilai 3 

3. Jawaban “c” mempunyai nilai 2 

4. Jawaban “d” mempunyai nilai 1 
                                                           

 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142. 
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d. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data yang bersifat dokumenter.  Data ini ialah 

arsip-arsip tentang objek penelitian dalam hal ini 

Perpustakaan SMK N 2 Palembang. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.26 Berdasarkan 

hasil observasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa-siswi SMK N 2 Palembang yang 

sering mengunjungi perpustakaan. 

b. Sampel  

Sampel yang digunakan sebanyak 100% dari jumlah 

populasi, sedangkan populasinya berjumlah 370 orang 

diambil dari cara pengambilan sampelnya memakai random 

sampling, yaitu jumlah siswa yang sering berkunjung di 

perpustakaan per-tahun. Apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, 
                                                           

 26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, h. 8. 
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dapat diambil antara 10-15%.27 Maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 10/100 x 370 = 37 maka jumlah sampel 

yang di ambil adalah 37 pelajar SMK N 2 Palembang.  

6. Analisis Data 

Data dikumpulkan terlebih dahulu lalu diperiksa kembali, 

kemudiam diklasifikasi atau mengelompokkan data-data tersebut 

secara sistematis berdasarkan ciri-ciri yang sama dengan petunjuk 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya analisis dengan menggunakan 

statistik dan rumus koefisien korelasi person dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Mencari nilai statistik dasar 

2) Mencari koefisien linear dengan metode Product Moment 

dengan rumus : 

           r  

 

 X = Kompetensi SDM Perpustakaan 

 Y = Kualitas layanan digital 

             √                   
    Keterangan:  

                                                           

 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 173. 
 

X Y 
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         Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y ,  

   y    =Jumlah perkalian antara variabel x dan y 

                                    

                                    

                                          

                                           

3) Menyimpulkan hasill analisis.28 

Hasil perhitungan korelasi bergerak -1 sampai +1. Jika, perhitungan 

korelasi lebih besar dari 1 atau -1, itu tandanya ada kesalahan dalam 

perhitungan. Untuk mengukur kedekatan korelasi antara variabel 

kompetensi dumber daya manusia dengan kualitas layanan digital, 

digunakan koefisien korelasi disimbolkan “r” dengan kategori sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

                                                           

 
28Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1: Stastik Deskriptif (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 236. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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I. Definsi Operasional 

   Menurut Depkes RI 2006 yang menyatakan bahwa, kompetensi adalah 

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, efektif dan efisien serta sesuai dengan standar kinerja yang 

disyaratkan.29 

   Sumber daya manusia perpustakaan sekolah dimungkinkan terdiri atas 

guru, pustakawan, dan karyawan. Pustakawan bertugas melaksanakan 

kegiatan perpustakaan seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, 

penjajaran, pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan, selain 

melaksanakan kegiatan profesi pustakawan.30 Jadi sumber daya manusia 

perpustakaan adalah orang yang bertugas di dalam perpustakaan untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang ada di perpustakaan agar dapat 

mengembangkan perpustakaan menjadi lebih berkualitas. 

   Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.31 

Berdasarkan Digital Library Federation, Perpustakaan Digital adalah berbagai 

organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang terlatih 

khusus, untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, 

                                                           

 
29Fera Liza, “Teori Kompetensi”, artikel diakses pada 12 November 2014 dari 

http://aipni.blogspot.com/2011/06/teori-kompetensi.html 
 

30Lasa, Manajemen Perpustakaan Sekolah, h. 37. 
 

31Wikipedia, “Definisi Kualitas”, diakses pada 29 November 2014 dari 
http://id.wikipedia,org/wiki/Kualitas 
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menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan keutuhan karya digital, 

sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis 

oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya.32 

J. Sistematika Penulisan 

 Dari pokok-pokok permasalahan, dapat dibagi menjadi lima bab yaitu : 

   BAB I, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

   BAB II, bab ini berisikan tentang kompetensi, SDM perpustakaan, 

kualitas, perpustakaan digital, layanan perpustakaan, dan layanan digital. 

  BAB III, bab ini berisikan tentang gambaran umum Perpustakaan 

SMK N 2 Palembang mulai dari sejarah perpustakaan, visi dan misi, struktur 

organisasi, sumber daya manusia, koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, 

dan layanan perpustakaan.  

   BAB IV, bab ini berisikan mengenai pembahasan masalah tentang 

hubungan kompetensi SDM perpustakaan dengan kualitas layanan digital. 

  BAB V, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 

merupakan jawaban atas permasalahan untuk direkomendasikan kepada 

pihak-pihak terkait. 

 

                                                           

 
32Putu Laxman Pendit,  Perpustakaan Digital dari A sampai Z (Jakarta: Cita Karyakarsa 

Mandiri, 2008), h. 2. 


