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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana keadaan ruangan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin ? 

2. Bagaimana sikap dan penampilan petugas perpustakaan dalam melayani 

pengguna perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin? 

3. Bagaimana menurut Anda kelengkapan koleksi berupa buku-buku, jurnal, 

ensiklopedia, kamus dan sebagainya di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin ? 

4. Bagaimana menurut Anda kelengkapan koleksi terbaru di Perpustakaan 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ? 

5. Apakah koleksi di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

sudah memenuhi keperluan Anda ? 

6. Apakah koleksi di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 

sudah tersusun secara teratur ? 
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7. Bagaimana layanan penelusuran informasi di Perpustakaan Fakultas Syariah 

UIN Antasari Banjarmasin ? 

8. Bagaimana kemudahan dalam mengakses koleksi koleksi berupa buku-buku, 

jurnal, ensiklopedia, kamus dan sebagainya di Perpustakaan Fakultas Syariah 

UIN Antasari Banjarmasin ? 

9. Bagaimana layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi di 

Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ? 

10. Apakah petugas perpustakaan memberikan bimbingan kepada pengguna 

perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam mencari 

bahan referensi yang diperlukan? 

 

HASIL WAWANCARA 

Responden 1 

Nama  : Shalahuddin 

NIM  : 1401130077 

Jurusan : Hukum Tata Negara 

Fakultas : Syariah 

Waktu  : Jum’at, 12 April 2019 

1. Ruangan perpustakaan kurang rapi karena banyak skripsi yang telah lama dan 

sudah tidak terpakai lagi dibiarkan bertumpukan dipojok ruangan. 

2. Sikap petugas perpustakaan baik dan sangat ramah, penampilan beliau pun 

cukup rapi. 

3. Kalau buku-buku mengenai jurusan hukum tata negara lengkap saja 

sedangkan koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya 

juga lengkap. 



4. Koleksi terbaru kebanyakan mengenai buku metedologi penelitian dan ushul 

fiqh. Kalau koleksi referensi seperti kamus kebanyakannya kamus yang sudah 

lama. 

5. Koleksi perpustakaan sudah memenuhi keperluan untuk mengerjakan skripsi 

dan untuk melengkapi bahan rujukan yang dibawa saat sidang skripsi 

(munaqasyah). 

6. Sebagian koleksi ada yang tersusun teratur namun sebagian juga ada yang 

kurang teratur. 

7. Menanyakan lansung kepada petugas perpustakaan, kemudian petugas 

perpustakaan memberitahu apakah koleksi tersebut ada atau sudah dipinjam, 

apabila ada maka diberitahu letak koleksi yang diperlukan. 

8. Buku tinggal diambil langsung pada raknya, kalau ensiklopedia dan kamus 

lansung diambil pada lemari. 

9. Saya bukan anggota perpustakaan sehingga tidak tahu bagaimana 

peminjaman personal, tapi pernah meminjam koleksi perpustakaan 

menggunakan surat izin (dispensasi) dan dengan syarat meninggalkan ktp. 

Pelayanan yang diberikan petugas perpustakaan cepat dan bahan koleksi 

boleh diambil satu hari sebelum dipakai dan setelah selesai langsung 

dikembalikan walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan waktu pengembalian. 

10. Tidak ada karena saya langsung memberitahu judul buku yang duperlukan. 

 

Responden 2 

Nama  : Budi Setriani 

NIM  : 150111067 



Jurusan : Hukum Kekeluargaan 

Fakultas : Syariah 

Waktu  : Jum’at, 12 April 2019 

1. Ruangan perpustakaan cukup baik. 

2. Sikap petugas perpustakaan cukup baik dan penampilan petugas perpustakaan 

cukup rapi. 

3. Buku dan kitab di Perpustakaan Syariah bagus namun kurang lengkap jadi 

hanya kadang-kadang ke perpustakaan sini. 

4. Koleksi terbaru sangat sedikit. 

5. Koleksi perpustakaan hanya sebagian memenuhi keperluan. 

6. Buku-buku yang ada disini kurang tersusun rapi. 

7. Kalau buku, kitab, ensiklopedia dan kamus langsung dilihat di rak atau 

ditanyakan kepada petugas perpustakaan, kalau skripsi melihat pada katalog 

skripsi yang ada pada meja baca. 

8. Kalau buku tinggal dilihat subjek pada rak buku dan bisa langsung diambil, 

kamus dan ensiklopedia dilihat koleksinya dilemari atau rak dan bisa 

langsung diambil, tapi kalau skripsi walaupun sudah melihat pada katalog 

tapi tetap kesulitan mencarinya karena penempatan skripsi berdasarkan tahun 

dan skripsi dari semua jurusan digabung sehingga kesulitan mencarinya, 

sebaiknya skripsi diletakkan berdasarkan subjek karena skripsi paling banyak 

diperlukan oleh mahasiswa tingkat akhir. 

9. Layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangannya cepat tapi kadang 

antri. Kalau bisa kartu perpustakaannya menggunakan yang elektrik agar 



tidak perlu menulis data di buku peminjaman dan proses peminjaman, 

pengembalian dan perpanjangannya pun bisa lebih cepat lagi. 

10. Petugas perpustakaan mengarahkan ke rak koleksi yang diperlukan. 

 

Responden 3 

Nama  : Rosidah 

NIM  : 1501111057 

Jurusan : Hukum Kekeluargaan 

Fakultas : Syariah 

Waktu  : Jum’at, 12 April 2019 

1. Ruangan perpustakaan kurang luas dan kurang rapi. 

2. Petugas perpustakaan baik dan berpenampilan rapi. 

3. Koleksi perpustakaan tentang hukum kekeluargaan kurang lengkap. 

4. Koleksi terbaru sangat sedikit. 

5. Koleksi perpustakaan belum memenuhi keperluan. 

6. Letak buku kurang rapi. 

7. Menelusur informasi dengan langsung melihat subjek yang tertempel pada 

rak koleksi. 

8. Walaupun sudah ada subjek yang tertempel pada rak koleksi namun buku 

terkadang susah dicari karena sebagian kurang rapi. 

9. Tidak pernah melakukan peminjaman koleksi. Biasanya hanya membaca 

ditempat saja atau memoto buku yang berisi informasi penting dan 

diperlukan. 

10. Tidak ada bimbingan dari petugas perpustakaan. 

 



Responden 4 

Nama  : Meda Wati 

NIM  : 1501111051 

Jurusan : Hukum Kekeluargaan 

Fakultas : Syariah 

Waktu  : Jum’at, 12 April 2019 

1. Ruangan perpustakaan kurang luas. 

2. Petugas perpustakaan bersikap baik kepada pengguna perpustakaan dan 

bertutur kata sopan, serta berpenampilan rapi. 

3. Koleksi perpustakaan tentang hukum kekeluargaan kurang lengkap. 

4. Ada koleksi terbaru seperti ensiklopedia, buku-buku karya para dosen, serta 

buku banyak buku baru berujudul ushul fiqh. 

5. Koleksi perpustakaan sudah memenuhi keperluan. 

6. Koleksi perpustakaan tercampur-campur sehingga buku susah dicari. 

7. Kalau buku, ensiklopedia, kamus ditanyakan kepada petugas perpustakaan, 

kalau skripsi melihat pada katalog skripsi. 

8. Koleksi perpustakaan seperti buku, kamus dan ensiklopedia mudah bisa 

langsung diambil di rak. Kalau skripsi tercampur-campur jurusannya 

sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melihat skripsi satu persatu.  

9. Layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku lumayan mudah, 

cepat namun sering antri. Tapi sangat jarang meminjam koleksi perpustakaan 

karena lebih sering membaca ditempat. 

10. Petugas perpustakaan hanya mengarahkan letak rak koleksi yang diperlukan, 

tidak ada bimbingan secara khusus. 

 



Responden 5 

Nama  : Aulia Hidayah 

NIM  : 180102040390 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas : Syariah 

Waktu  : Senin, 15 April 2019 

1. Ruangan perpustakaan seharusnya ukurannya diperbesar. 

2. Petugas perpustakaan baik, ramah, dan sopan. Serta berpenampilan rapi. 

3. Buku kurang lengkap terutama mengenai hukum perdata, kalau ensiklopodia 

dan kamus sudah lengkap. 

4. Ada buku-buku koleksi terbaru. 

5. Koleksi perpustakaan belum sepenuhnya memenuhi keperluan untuk bahan 

perkuliahan. 

6. Koleksi perpustakaan sebagian ada yang tertata baik dan ada yang kurang 

tertata rapi. 

7. Biasanya menanyakan buku yang dicari kepada petugas perpustakaan. 

8. Koleksi perpustakaan bisa langsung diambil di rak. 

9. Layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan bagus namun kadang-

kadang antri. 

10. Tidak ada bimbingan dari petugas perpustakaan, biasanya hanya diberitahu 

alternatif pilihan judul buku lain apabila buku yang dicari tidak ada. 

 

Responden 6 

Nama  : Ahmad Azizi (Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah) 

Waktu  : Senin, 15 April 2019 



1. Ruangan perpustakaan cukup nyaman untuk membaca koleksi perpustakaan 

ditunjang dengan meja baca yang ada. 

2. Petugas perpustakaan baik, cepat dan tanggap dalam membantu pengguna 

perpustakaan. Beliau juga berpenampilan rapi menggunakan kemeja. 

3. Koleksi perpustakaan berupa buku-buku penunjang perkuliahan sudah 

lengkap sedangkan koleksi referensi berupa jurnal, kamus, ensiklopedia juga 

sudah lengkap. 

4. Ada koleksi terbaru perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, jurnal dan lain-

lain. 

5. Koleksi perpustakaan sudah memenuhi keperluan untuk bahan mengajar. 

6. Koleksi perpustakaan sudah tertata baik. 

7. Biasanya langsung ditanya petugas perpustakaan tentang koleksi apa yang 

dicari dan langsung dibantu petugas untuk mencari koleksi tersebut. 

8. Mudah saja karena koleksi perpustakaan dapat langsung diambil pada rak 

koleksi. 

9. Layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan sangat cepat. 

10. Petugas perpustakaan hanya membantu mencari koleksi yang diperlukan. 

 

Responden 7 

Nama  : Budi Anwari 

NIM  : 1401160404 

Jurusan : Perbankan Syariah 

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Waktu  : Senin, 15 April 2019 



1. Ruangan perpustakaan nyaman dan tenang sehingga menjadi tempat pilihan 

untuk mengerjakan skripsi dan membaca buku. 

2. Petugas perpustakaan baik, ramah, suka membantu dan berpenampilan rapi 

memakai kemeja atau baju koko. 

3. Koleksi perpustakaan mengenai perbankan syariah sangat lengkap. 

4. Ada koleksi terbaru perpustakaan seperti buku dan ensiklopedia. 

5. Koleksi perpustakaan sudah memenuhi keperluan sehingga sangat sering 

datang kesini. 

6. Koleksi perpustakaan cukup tertata dengan baik. 

7. Biasanya langsung menanyakan kepada petugas tentang keberadaan buku 

yang diperlukan. 

8. Kalau buku langsung dicari pada rak, sedangkan skripsi langsung melihat 

pada data yang ada dalam flashdisk dipinjamkan oleh petugas perpustakaan 

dan boleh meminta data skripsi yang diperlukan. 

9. Layanan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan cepat dan mudah. 

10. Petugas perpustakaan menyebutkan letak rak koleksi yang diperlukan. 




