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PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

Implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 

2017 Tentang Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa 

Di Desa Manuk Siman Kabupaten Ponorogo 

1. Pertanyaan kepada Kepala Desa selaku Penanggung jawab Perpustakaan 

a) Bagaimana koleksi perpustakaan di perpustakaan desa manuk ? dan 

apakah perpustakaan desa manuk ini selalu menambah jenis koleksi-

koleksi yang terbaru? 

b) untuk efektifitas lokasi perpustakaan desa di perpustakaan ini apakah 

cukup efektif pak? Apa alasan atas pemilihan lokasi di tempat seperti 

ini? 

c) Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa 

manuk? 

d) Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa 

manuk? 

e) Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai 

dasar kebijakan yang mengikat? 

f) Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses 

penganggaran? 

2. Pertanyaan kepada Kepala Pengelola Perpustakaan Desa Manuk 

a) Berapa jumlah koleksi di perpustakaan desa manuk ini? Dan 

bagaimana pengolahan serta perawatanya? 

b) Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk 

lengkap ? 

c) Untuk jam buka pelayanan pada perpustakaan desa ini dimulai pada 

pukul berapa? 

d) Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa 

manuk? 



 

 

 

e) Pertanyaan Peneliti : Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada 

perpustakaan desa manuk? 

f) apa saja kualifikasi-kualifikasi tenaga pengelola guna pemenuhan 

kualitas perpusdes ini pak? 

g) Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai 

dasar kebijakan yang mengikat? 

h) Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses 

penganggaran? 

3. Pertanyaan Kepada Sekretaris Desa Manuk/ Seksi Pengadaan Minat Baca 

Perpustakaan Desa 

a) Berapa eksemplar data peminjaman masyarakat yang diperileh 

selama satu tahun ini ? dan pengadaan bahan perpustakaan di 

perpustakaan desa manuk ? 

b) Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk 

lengkap ? 

c) Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa 

manuk? 

d) Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa 

manuk? 

e) apa saja kualifikasi-kualifikasi tenaga pengelola guna pemenuhan 

kualitas perpusdes ini? 

f) Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai 

dasar kebijakan yang mengikat? 

g) Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses 

penganggaran? 

4. Pertanyaan Kepada Masyarakat Desa Manuk Selaku Pengunjung Perpustakaan 

Desa 

a) Bagaimana koleksi perpustakaan di perpustakaan desa manuk ? 



 

 

 

b) Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk 

lengkap ? 

c) Bagaiamana efektifitas lokasi pada perpustakaan desa manuk ? 

  



 

 

 

DOKUMENTASI 

Gambar 1. 

Perpustakaan Desa Manuk Kecamatan Siman Ponorogo 

 

 (Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Gambar 2. 

Ruang Perpustakaan Desa Manuk 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

  



 

 

 

Gambar 3. 

Area Sirkulasi. 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Gambar 4. 

Area Koleksi. 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

  



 

 

 

Gambar 5. 

Area Kerja Kepala Perpustakaan. 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 

Gambar 6. 

Area Konsultasi dan Membaca 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021) 


