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ANGKET PENELITIAN 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Angket ini bertujuan untuk  mengumpulkan data dalam menyelesaikan skripsi 

saya yang berjudul “PEMANFAATAN E-RESOURCES PERPUSTAKAAN 

NASIONAL RI  STUDI KASUS : MAHASISWA S3 PROGRAM 

PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG”. Oleh karena itu, 

disela-sela kesibukan anda saya mohon dengan hormat kesediaan dan partisipasi anda 

sekalian untuk mengisi pertanyaan yang ada dengan sebenar-benarnya. Atas 

kesediaan dan partisipasi anda saya ucapkan terimakasih. 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Mohon menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. 

2. Dimohon untuk memberikan tanda silang (X) atau lingkarilah pada salah 

satu jawaban yang anda anggap paling benar. 

3. Jawaban dari anda hanya untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. 

 

1.   PEMANFAATAN KOLEKSI E-RESOURCES 

1. Anda telah memanfaatkan koleksi e-resources perpustakaan nasional RI 

sebagai salah satu sumber informasi? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 



2. E-resources Perpustakaan nasional RI telah menyediakan koleksi e-book, e-

jurnal, e-video sesuai dengan kebutuhan Anda? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

3. Anda  melaksanakan kegiatan belajar melalui e-resources sebagai bahan 

rujukan ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

4. Anda memanfaatkan e-jurnal yang ada di e-resources perpusnas RI sebagai 

penelusuran informasi? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

5. Anda memanfaatkan koleksi e-book di e-resources perpusnas sebagai bahan 

rujukan penelitian? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

6. Koleksi e-jurnal, e-book dan e-video di e-resources membantu menyelesaikan 

tugas dari dosen? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

7. Anda melakukan penelitian sederhana menggunakan bahan koleksi E-

resources perpusnas RI? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

8. Anda menelusur menggunakan koleksi e-resources perpusnas RI hanya 

sekedar membaca?  

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

9. Anda memanfaatkan e-resources sebagai bahan dalam menyusun materi 

tentang pendidikan? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

10. Anda menelusur e-resources perpusnas RI kemudian menemukan sumber 

informasi yang dibutuhkan? 



a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

11. Koleksi e-resources perpusnas RI sudah cukup memadai untuk dijadikan 

bahan rujukan belajar ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

2. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMANFATAN E-RESOURCES  

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

12. Anda mengalami kesulitan dalam memanfaatkan koleksi e-resources 

perpusnas RI? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

13. Anda mengalami kesulitan dalam memanfaatkan Koleksi e-resources 

perpusnas RI, karena banyak menggunakan bahasa Asing ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

14. Koleksi e-resources perpusnas RI sulit untuk diakses? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

15. Koleksi E-resources perpusnas RI tidak bisa di download ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

3.  FAKTOR PENDUKUNG DALAM PEMANFAATAN E-RESOURCES  

      PERPUSNAS RI 

 

16. Ketersediaan koleksi e-jurnal, e-book dan e-video yang terdapat di  e-

resources perpusnas RI sangat relavan dengan kebutuhan Anda ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

17. Anda mengakses e-resources perpusnas RI di rumah? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 



18. Anda mengakses e-resources perpusnas RI di tempat yang menyediakan wifi? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

19. E-resources Perpusnas RI dapat dimanfaatkan secara gratis, sehingga anda 

tertarik untuk  memanfaatkan sebagai sumber informasi ? 

a. selalu   b.sering c. kadang-kadang  d. tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi Foto Penelitian 

Gambar Pengisian Angket 

          

         

          

              



 


