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Abstract 
 
The objective of this research is to investigate the correlation between the librarians’ pro-social 
intention and user satisfaction of Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) North 
Sumatera Provine, located at Jl. Brigjen Katamso No. 45K Medan. The population of this research is 
the entire user that registered as member of BAPERASDA North Sumatera Provine until April 2008, 
namely 2.950. The samples taken are 352 people from all of this population by using Slovin formula.  
Data of this research are collected through quesionaires, observation, interviews and documentation 
studies. The data analysis that used the descriptive analysis is supported by the survey method, the 
hypothesis is tested by using correlation technic of product moment from Pearson with 95% 
convidence interval (α = 5%). The research result show that there are positive relation and 
significant between  pro-social intention and user satisfaction of Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (BAPERASDA) North Sumatera Provine, with correlation value is 0,95. The determination 
coefficient is 0,90. This case to show that pro-social intention and user satisfaction of Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) North Sumatera Provine 90%, where 10% can not 
be explained in this research. 
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1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(BAPERASDA) adalah Lembaga Pemerintahan 
Daerah yang bertugas membantu Gubernur 
dalam pengembangan, pembinaan, 
pendayagunaan, pelayanan, penyelenggaraan, 
dan pengolahan perpustakaan dan kearsipan 
daerah. 
 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara 
mempunyai fungsi: 
1. Pembinaan, pengembangan, dan 

pendayagunaan semua jenis perpustakaan 
dan arsip di Provinsi Sumatera; 

2. Perumusan kebijakan teknis dalam 
pembinaan perpustakaan dan arsip di 
Provinsi Sumatera Utara; 

3. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan 
arsip; 

4. Pelaksanaan penyusunan Bibliografi Daerah, 
Katalog Induk Daerah, Bahan Rujukan 
berupa Indeks, Bibliografi Subyek, Abstrak, 
dan Literatur Sekunder lainnya; 

5. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan, pelestarian dan penyajian 
bahan pustaka karya cetak dan karya rekam; 

6. Pelaksanaan kerjasama dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 
serta pembinaan Sumber Daya Manusia di 
bidang perpustakaan dan arsip dengan 
instansi terkait; 

7. Pelaksanaan kerjasama di bidang 
perpustakaan, dokumentasi, informasi serta 
kearsipan dengan lembaga atau instansi lain; 

8. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan. 
(Perda Prov. SUMUT No. 10 Tahun 2002). 

 
Kita semua tahu bahwa faktor utama dalam 
kegiatan perpustakaan adalah pengguna. 
Kegiatan yang dimulai dari collecting, 
processing, distributing, dan preserving 
dilakukan semata-mata untuk memberikan 
kepuasan pada pengguna, yaitu mendapatkan 
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apa yang diharapkan dari kunjungannya ke 
perpustakaan. Diakui banyak masalah dihadapi 
dalam melayani pengguna yang disebabkan oleh 
beragamnya karakter pengguna dan 
bervariasinya kebutuhan dan cara 
pemenuhannya. Dengan demikian pustakawan 
harus pandai-pandai dalam berinteraksi dengan 
pengguna agar dapat memberi apa yang 
diharapkan, sehingga dapat membangunkan dan 
mengembangkan image yang diinginkan. 
 
Cara pustakawan memberikan layanan melalui 
komunikasi baik verbal maupun nonverbal akan 
berpengaruh pada kepuasan pengguna. Sebagai 
contoh pengguna tetap senang walau tidak 
memperoleh informasi yang dibutuhkannya tapi 
tetap dilayani dengan ramah dan cerdas. Hal ini 
akan meninggalkan kesan positif sebagai cikal 
bakal image positif. Sebaliknya wajah 
bersungut-sungut, kata-kata yang diucapkan 
dengan nada kesal yang ditampilkan dalam 
pelayanan akan menghancurkan image 
perpustakaan semegah apapun termasuk 
pustakawannya. Melihat gambaran ini ternyata 
tidak mudah menjadi pustakawan yang handal, 
selain harus menguasai dasar ilmunya yaitu ilmu 
informasi dan perpustakaan, juga dituntut untuk 
memiliki berbagai keterampilan, dan salah 
satunya adalah intensi pro-sosial pustakawan. 
 
Intensi pro-sosial terbentuk melalui pengalaman 
berinteraksi dengan objek. Sebagai pustakawan, 
kita dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna yang kerapkali bukan sebatas barang 
berupa buku, tapi juga jasa layanan berupa 
kenyamanan dalam memperoleh kebutuhannya. 
Kepuasan pengguna dapat terpenuhi melalui 
kualitas produk (misalnya jasa penelusuran, jasa 
rujukan, jasa bibliografi, jasa ketersediaan 
informasi, harga informasi) dan kesesuaian 
persepsi pengguna terhadap perpustakaan. 
Persepsi tersebut dapat terbentuk oleh tingkat 
pengetahuan, pengalaman, serta kebutuhan 
pengguna terhadap jasa perpustakaan yang 
tersedia. Mewujudkan kepuasan pengguna 
bukanlah hal yang mudah dilakukan karena 
kepuasan pengguna sulit diukur dan memerlukan 
perhatian yang khusus. Upaya perbaikan atau 
penyempurnaan terhadap faktor-faktor intensi 
pro-sosial pustakawan akan dapat membantu 
memberikan kepuasan dan nilai tambah serta 
membawa citra baik bagi perpustakaan. 
Penolakan terhadap salah satu faktor tersebut 

merupakan indikasi tidak adanya kepuasan pada 
pengguna perpustakaan.  
 
Berarti pustakawan harus memberikan 
pelayanan yang berkualitas yang merupakan 
kunci dari kepuasan pengguna. Pustakawan 
memberikan penekanan pada pelayanan, maka 
yang harus dipuaskan perpustakaan adalah 
kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna 
perpustakaan. Untuk memenuhi kepuasan 
pengguna jasa perpustakaan, kemampuan 
personal pustakawan sangat penting dikelola 
dengan baik. Hal ini disebabkan kemampuan 
personal dapat memberikan kontribusi terhadap 
kepuasan pengguna perpustakaan. 
 
Kemudian agar pustakawan dapat betul-betul 
melaksanakan tugasnya sebagai profesional 
kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 
maka pustakawan perlu memiliki sikap sebagai 
berikut: 
1. Komitmen untuk mengembangkan diri 

dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, 
dan informasi 

2. Komitmen untuk membuat eksperimen dan 
inovatif 

3. Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru 
untuk menunjang tugas profesi 

4. Komitmen untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat tanpa membedakan 
agama, ras, golongan maupun aliran politik 

5. Komitmen untuk mematuhi kode etik 
pustakawan. 

 
Selain itu karena pustakawan adalah pelayan 
masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan 
berbagai lapisan masyarakat, maka pustakawan 
perlu memiliki sifat-sifat: 
1. Ramah 
2. Pandai bergaul 
3. Berpenampilan menarik 
4. Suka menolong orang lain 
 
Sejak berdirinya sampai sekarang Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara selalu berusaha 
menambah jumlah tenaga pengelola 
perpustakaan. Yang menjadi permasalahan saat 
ini apakah pengelolaan pustakawan yang ada 
saat ini sudah sesuai dengan yang diinginkan 
oleh pengguna perpustakaan. Karena salah satu 
unsur atau indikator yang dapat mendorong 
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pengguna rajin berkunjung ke perpustakaan 
adalah faktor layanan yang diberikan oleh 
petugas perpustakaan (pustakawan) terhadap 
pengunjung. Menyadari akan pentingnya 
mengetahui kriteria pustakawan yang diinginkan 
oleh pengguna maka penulis mencoba meneliti 
permasalahan tersebut, dan apakah ciri 
pustakawan yang menjadi idaman pengguna 
pada BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara? 
 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 
ditentukan permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian sebagai berikut: 
“Bagaimanakah hubungan antara intensi pro-
sosial pustakawan dengan kepuasan pengguna 
pada BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara intensi prososial 
pustakawan dengan kepuasan pengguna pada 
BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara. 
 
2. Kajian Teoretis 
 
2.1 Konsep Intensi Prososial 
 
2.1.1 Pengertian Intensi 
Pengertian intensi (intention) berasal dari kata to 
intent dan diartikan sebagai usaha yang disadari 
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
didefinisikan secara jelas (Drever, dalam 
Sjafrudin, 1995: 8). 
 
Intensi adalah usaha, niat atau hasrat untuk 
melakukan suatu tindakan yang berlandaskan 
sasaran yang jelas. Menurut Fishbein dan Ajzen 
(1975: 292) intensi adalah “niat yang ada pada 
diri individu untuk melakukan perilaku. Intensi 
merupakan prediktor yang terbaik untuk 
terjadinya perilaku, dan intensi juga merupakan 
fungsi dari keyakinan seseorang yang sudah pasti 
dan kemudian dikaitkan dengan perilakunya”.  
 
Definisi intensi secara sederhana dapat 
disimpulkan sebagai niat yang dimiliki seseorang 
untuk melakukan perilaku tertentu. 
 
Ancok dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003: 
120) menyatakan bahwa “pada dasarnya intensi 

berkaitan erat dengan pengetahuan seseorang 
terhadap sesuatu hal, sikap (attitude) nya pada 
hal itu, serta dengan perilaku ini sendiri sebagai 
perwujudan nyata dari intensinya”. 
 
Dari defenisi intensi di atas dapat dipahami 
bahwa pengetahuan terhadap objek tertentu akan 
mempengaruhi sikap seseorang terhadap objek 
tertentu.  
 
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa selain berhubungan dengan 
sikap dan perilaku, intensi juga berhubungan 
dengan keyakinan seseorang terhadap objek 
perbuatannya. Keyakinan ini juga berhubungan 
dengan sikap, dan pada akhirnya juga 
berhubungan dengan perilaku. Keyakinan 
menjadi dasar sikap seseorang terhadap suatu 
perilaku. 
 
2.1.2 Faktor-Faktor Dasar Intensi 
Intensi merupakan predisposisi yang sifatnya 
spesifik dan mengarah pada terwujudnya 
perilaku yang spesifik pula. Fishbein dan Ajzen 
dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003: 123), 
menyatakan kekhususan tersebut melibatkan 
empat elemen yang membatasinya yaitu: 
1. Behavior, yaitu perilaku spesifik (khusus) 

yang nantinya akan diwujudkan secara 
nyata. 

2. Target objek, yaitu sasaran yang akan dituju 
oleh perilaku. Elemen ini dapat dibedakan 
atas: particular object (misalnya nama); a 
class of object (misalnya jabatan atau 
kedudukan); dan any object, yaitu orang 
pada umumnya. 

3. Situation, yaitu dalam situasi bagaimana 
perilaku itu diwujudkan. Dalam hal ini 
situasi dapat diartikan sebagai lokasi atau 
situasi suasana. 

4. Time, yaitu menyangkut kapan suatu 
perilaku akan diwujudkan. Waktu ini dibagi 
atas: periode waktu yang telah tertentu, dan 
periode waktu yang tak dibatasi. 

 
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa intensi merupakan perilaku yang bersifat 
spesifik (khusus), dalam arti sebagai keyakinan 
seseorang tentang sejauhmana taraf kesulitan/ 
kemudahan untuk mewujudkan perilaku dalam 
situasi serta adanya periode waktu dalam 
memformulasikan niat untuk menampilkan 
perilaku tertentu.  
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2.1.3 Pengertian Perilaku Pro-sosial 
Baron dan Byrne (2004: 356), menyatakan 
bahwa “perilaku pro-sosial dapat dimengerti 
sebagai perilaku yang menguntungkan penerima, 
tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi 
pelakunya”. 
 
William dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003: 
177), “membatasi perilaku pro-sosial secara 
lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki 
intensi untuk mengubah keadaan fisik atau 
psikologis penerima bantuan dari kurang baik 
menjadi lebih baik, dalam arti secara material 
maupun psikologis. Dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa perilaku pro-sosial bertujuan 
untuk membantu meningkatkan well being orang 
lain”. 
 
Pengertian tersebut menekankan pada maksud 
dari perilaku untuk menciptakan kesejahteraan 
fisik maupun psikis. 
 
Lebih jauh lagi, Brigham dalam Dayakisni dan 
Hudaniah (2003: 177) menyatakan bahwa 
“perilaku prososial mempunyai maksud untuk 
menolong kesejahteraan orang lain. Dengan 
demikian kedermawanan, persahabatan, 
kerjasama, menolong, menyelamatkan, dan 
pengorbanan merupakan bentuk-bentuk perilaku 
prososial”.  
 
Dengan demikian perilaku pro-sosial 
mempunyai maksud untuk menyokong 
kesejahteraan orang lain. Perilaku pro-sosial 
meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan 
atau direncanakan untuk menolong orang lain, 
tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. 
 
Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pro-
sosial adalah segala bentuk perilaku yang 
memberikan konsekuensi positif bagi si 
penerima, baik dalam bentuk materi, fisik 
ataupun psikologis yang memberi keuntungan 
pada orang lain atau dirinya sendiri. 
 
2.1.4 Faktor-Faktor Dasar Perilaku Pro-

sosial  
Menurut Staub dalam Dayakisni dan Hudaniah 
(2003: 178) terdapat beberapa faktor yang 
mendasari seseorang untuk bertindak pro-sosial, 
yaitu: 
1. Situasional (Situation)  

Faktor situasional ialah faktor-faktor lainnya 
yang juga dipergunakan untuk mengubah 

pendirian manusia dan mempertahankan 
atau memperkuat suatu perubahan tertentu. 
Disebut “situasional” karena harus 
dilakukan pada situasi dan kondisi yang 
tepat. Faktor situasional akan menentukan 
individu untuk memberi pertolongan atau 
ketika menyaksikan situasi darurat atau 
samar-samar (stimulus). Individu yang 
memiliki ciri-ciri berorientasi prestasi dan 
asertif serta berusaha keras untuk kompeten 
cenderung lebih prososial dan relatif 
konsisten derajat perilaku prososialnya 
dalam berbagai situasi. Lingkungan atau 
situasi dimana pertolongan itu diperlukan 
dapat memiliki efek memperkuat persepsi 
tentang tindakan apa yang cocok yang 
seharusnya dilakukan.  
Dervin dan Nilan dalam Hasugian (2004) 
menyatakan “kebutuhan informasi sebagai 
suatu kondisi atau situasi yang muncul 
ketika dalam diri seseorang terjadi 
kekosongan. Dalam kondisi seperti itu, 
seseorang tidak mempunyai cukup 
pengetahuan atau konsepsi yang sesuai/ 
cocok untuk melakukan pekerjaan, 
menyelesaikan masalah, atau memecahkan 
ketidak pastian”. 
Makna penting beberapa faktor 
situasional, yang meliputi munculnya:  
a. Daya tarik fisik. Yaitu: dimensi yang 

digunakan untuk merujuk secara 
khusus pada keingingan seseorang 
untuk mendekati orang lain, karena 
daya tarik fisik adalah sumber 
informasi yang tampak dan dengan 
cepat mudah didapat. 

b. Kemampuan (ability). Yaitu: 
keandalan dari seseorang untuk 
memberikan ganjaran (keuntungan) 
atau konsekuensi positif yang telah 
dijanjikan secara akurat dan dapat 
diandalkan. Mereka akan membantu 
kita dalam menyelesaikan masalah, 
memberikan nasehat, membantu kita 
menafsirkan kejadian-kejadian yang 
ada dan sebagainya. 

c. Pengetahuan. Yaitu: keandalan 
seseorang untuk memberikan 
ganjaran (keuntungan) yang sesuai 
dan terpercaya. 

d. Perasaan/mood yang positif (positive 
emotional arousal). Yaitu: seseorang 
akan lebih suka memberikan 
pertolongan pada orang lain, bila 
kehadirannya berbarengan dengan 
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munculnya perasaan positif. Demikan 
pula orang yang mengalami suasana 
hati yang gembira akan lebih suka 
menolong. Sedangkan dalam suasana 
hati yang sedih, orang akan kurang 
suka memberikan pertolongan. Sebab 
suasana hati (mood) dapat 
berpengaruh pada kesiapan seseorang 
untuk membantu orang lain. 

2. Nilai-nilai pribadi dan norma (Personal 
Values and Norms) 
Yaitu adanya nilai-nilai dan norma sosial 
yang diinternalisasikan oleh individu 
selama mengalami sosialisasi dan 
sebagian nilai-nilai serta norma tersebut 
berkaitan dengan tindakan prososial, 
seperti: 
a. Tanggung jawab. Yaitu: kemauan 

atau kesiapan seseorang untuk 
memberikan ganjaran berupa jasa 
yang dibutuhkan orang lain. 

b. Kedekatan (proximity). Yaitu: 
meliputi kemudahan dalam 
pendekatan pada setiap kontak yang 
terjadi dengan orang lain. Dalam hal 
ini dimana adanya suatu hubungan 
yang sering dilakukan. 

c. Keadilan. Yaitu: kesediaan seseorang 
untuk membantu orang lain serta 
memberikan ganjaran yang tepat 
sesuai kebutuhan orang lain. Dimensi 
ini menekankan pada sikap yang 
cepat dan tepat dalam pertanyaan, 
keluhan, dan masalah orang lain. 

d. Kebenaran. Yaitu: dimensi yang 
menekankan kemampuan seseorang 
untuk menyampaikan kepastian dan 
membangkitkan rasa percaya dan 
keyakinan diri orang lain. 

3. Empati (Empathy) 
Yaitu kemampuan seseorang untuk ikut 
merasakan perasaan atau pengalaman 
orang lain. Kemampuan untuk empati ini 
erat kaitannya dengan pengambilalihan 
peran. Jadi prasyarat untuk mampu 
melakukan empati, individu harus 
memiliki kemampuan untuk melakukan 
pengambilan peran. Individu yang 
memiliki empati akan lebih menunjukkan 
perilaku menolong. Orang-orang yang 
skornya tinggi pada orientasi empati 
terhadap orang lain menunjukkan lebih 
simpati dalam melakukan hubungan dan 
komunikasi yang baik serta menaruh 
perhatian pada orang lain yang sedang 

dalam kesusahan/kesulitan. Terdapat 
beberapa bentuk empati yang terjadi 
seperti: 
a. Komunikasi. Yaitu: kemampuan 

seseorang untuk memberikan 
informasi kepada orang lain dalam 
bahasa yang dapat mereka pahami 
serta selalu mendengarkan saran dan 
keluhan orang. 

b. Perhatian pribadi. Yaitu: kemampuan 
seseorang dalam memperlakukan 
orang lain sebagai individu-individu 
yang spesial. 

c. Memahami kebutuhan. Yaitu: usaha 
untuk memahami kebutuhan orang lain. 

d. Simpati. Yaitu: adanya keinginan 
untuk memahami pihak lain dan 
berkerja sama.  

 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mendasari terjadinya 
perilaku pro-sosial dilatarbelakangi adanya 
situasi (situation), nilai-nilai pribadi dan norma 
(personal values and norms), dan empati 
(empathy). Dengan demikian, faktor-faktor 
tersebut berpotensi menunjukkan perilaku pro-
sosial.  
 

Dengan demikian intensi pro-sosial merupakan 
niat atau hasrat dari seorang pustakawan untuk 
melakukan tindakan yang cenderung lebih 
menguntungkan orang lain sesuai dengan norma 
sosial yang berlaku dan berkomitmen untuk 
membantu masyarakat pengguna perpustakaan. 
 
2.2 Kepuasan Pelanggan  
 
2.2.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 
Dalam kegiatan yang dilakukan perpustakaan 
pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang 
akan diberikan oleh pengguna mengenai 
kepuasan yang dirasakan. Nilai didefinisikan 
sebagai pengkajian menyeluruh manfaat dari 
suatu kualitas produk, yang didasarkan pada 
persepsi pengguna atas apa yang telah diterima 
oleh pengguna dan yang telah diberikan 
pustakawan. 
 
Menurut Yamit (2005: 78) menyatakan 
“kepuasan pelanggan adalah evaluasi purna beli 
atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa 
yang dirasakan dengan harapannya”.  
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan 
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atas penggunaan produk dan jasa, sama atau 
melebihi harapan. 
 
Kotler (2003: 61) mendefinisikan kepuasan 
“sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang dialami setelah membandingkan antara 
persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan 
harapan-harapannya”. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 
bahwa tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja atau hasil yang dia 
rasakan dibandingkan dengan harapannya. 
Barnes (2003: 64) menyatakan bahwa 
kepuasan pelanggan sebenarnya merupakan 
tanggapan yang diberikan oleh pelanggan 
(customer) atas terpenuhinya kebutuhan, 
sehingga memperoleh kenyamanan. 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami 
bahwa kepuasan adalah tanggapan 
pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian terhadap suatu 
bentuk keistimewaan dari suatu barang/jasa 
ataupun barang/jasa itu sendiri, dapat 
memberikan suatu tingkat kenyamanan yang 
berhubungan dengan pemenuhan suatu 
kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan 
yang sesuai dengan harapan, atau 
pemenuhan kebutuhan yang dapat melebihi 
harapan pelanggan.  
Kepuasan pengguna tidak hanya 
memberikan kepada pengguna, apa yang 
kita perkirakan disukai oleh pengguna. Ini 
berarti kita harus memberikan kepada 
mereka apa yang sebenarnya mereka 
inginkan, kapan, dan cara mereka 
memperolehnya. 
 

2.2.2 Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan 
Kunci utama yang mempengaruhi kepuasan 
pelanggan, adalah interaksi antara pengguna/ 
perpustakaan dengan pengguna yang 
mempunyai kualitas rangsangan terhadap 
perasaan nyaman, yang dirasakan oleh 
pengguna. 
 
Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2001: 158) 
menyatakan bahwa untuk menentukan tingkat 
kepuasan pelanggan, terdapat lima faktor utama 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu: 
1. Kualitas produk  
 Pelanggan akan merasa puas bila hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa 
produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan 
 Pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang 
sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosional 
 Pelanggan akan merasa bangga dan 

mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 
akan kagum terhadap dia bila menggunakan 
produk dengan merek tertentu yang 
cenderung mempunyai tingkat kepuasan 
yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh 
bukan karena kualitas dari produk tetapi 
nilai sosial atau self-esteem yang membuat 
pelanggan menjadi puas terhadap merek 
tertentu. 

4. Harga 
 Produk yang mempunyai kualitas yang sama 

tetapi menetapkan harga yang relatif murah 
akan memberikan nilai yang relatif tinggi 
kepada pelanggannya. 

5. Biaya 
 Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan 

biaya tambahan atau tidak perlu membuang 
waktu untuk mendapatkan suatu produk atau 
jasa cenderung puas terhadap produk atau 
jasa itu. 

 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur-
unsur yang menjadi kepuasan pelanggan adalah 
kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 
harga, dan biaya. Implikasi dari faktor kepuasan 
pelanggan inilah menjadi kunci keberhasilan 
dalam kepuasan pelanggan yang terletak pada 
pengetahuan penuh mengenai kebutuhan, 
harapan, dan sikap para pelanggan. Selain itu, 
terletak pada kesediaan untuk memperhatikan 
kepuasan pelanggan sebagai bagian dari bauran 
pemasaran, sehingga inovasi jasa atau standar 
yang lebih tinggi diciptakan, di uji, dan 
diterapkan. 
 
Menurut Sutardji dan Sri (2006: 33) faktor-faktor 
yang dianalisis dan dianggap dominan 
mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan 
adalah: 
1. Sistem layanan, yaitu sistem layanan 

tertutup untuk pengguna eksternal 
(mahasiswa), artinya pengguna tidak dapat 
langsung ke ruang koleksi; untuk mengakses 
informasi disediakan alat bantu penelusuran 
informasi seperti kartu katalog, bibliografi, 
indeks, dan daftar tambahan koleksi. 

2. Biaya, yaitu satuan rupiah yang dibebankan 
kepada pengguna perpustakaan terhadap jasa 
yang diberikan perpustakaan, seperti 
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keanggotaan, jasa kesiagaan informasi, jasa 
penelusuran informasi, dan jasa layanan 
fotokopi. 

3. Kemudahan memperoleh informasi, yaitu 
sarana yang diberikan dan disediakan 
perpustakaan untuk menemukan dan 
memperoleh informasi (bahan pustaka) yang 
dibutuhkan pengguna. 

4. Kecepatan memperoleh informasi, yaitu 
waktu yang dibutuhkan pengguna untuk 
menemukan dan memperoleh informasi 
(bahan pustaka), baik melalui alat bantu 
penelusuran maupun langsung dari petugas 
perpustakaan. 

5. Pelayanan pemberian informasi, yaitu segala 
sesuatu yang diberikan dan disediakan oleh 
perpustakaan yang dapat memberikan 
kenyamanan kepada pengguna. 

 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna perpustakaan ialah sistem 
layanan perpustakaan, biaya, kemudahan 
memperoleh informasi, kecepatan memperoleh 
informasi, dan pelayanan pemberikan informasi 
kepada pengguna perpustakaan. Implikasi dari 
aspek-aspek kepuasan pengguna perpustakaan 
inilah yang menjadi standar pelayanan yang 
ditetapkan sesuai keinginan dan harapan 
pengguna sehingga tidak terjadi kesenjangan 
antara pelayanan yang diberikan dengan harapan 
pengguna.  
 
Sedangkan menurut Samosir (2005: 30) terdapat 
beberapa faktor yang dianggap dominan 
mempengaruhi kepuasan pengguna 
perpustakaan, yaitu: 
1. Penggunaan perpustakaan secara berulang-

ulang. 
2. Menginformasikan kepada pengguna lain 

untuk menggunakan jasa perpustakaan. 
3. Informasi yang dibutuhkan terpenuhi oleh 

perpustakaan. 
 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna perpustakaan ialah adanya 
hubungan timbal balik (reciprocal) antara 
kebutuhan dengan harapan pengguna sehingga 
dengan terpenuhinya kebutuhan dan harapan 
inilah terjadi keinginan pengguna untuk 
berkunjung ke perpustakaan secara berulang-
ulang dan bersedia menginformasikan kepada 
pengguna lainnya. 

3. Metode Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey. 
Sumber data utama yang digunakan adalah 
responden. Responden penelitian ini adalah 
pengguna yang terdaftar sebagai anggota 
BAPERASDA sampai dengan bulan April 2008 
yaitu berjumlah 2.950 orang. Dengan teknik 
accidental sampling ditetapkan sampel penelitian 
sejumlah 352 responden. Alat pengumpul data 
yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner 
atau angket, selain itu penulis juga melakukan 
observasi, interview dan menggunakan data 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan statistik deskriptif dan ditarik 
kesimpulan berkenaan dengan aspek-aspek yang 
diteliti berdasarkan besaran persentase. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1 Penentuan Korelasi 
 
4.1.1 Perhitungan Korelasi   
Hasil korelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

 
 

Dari hasil perhitungan korelasi di atas diperoleh 
koefisien korelasi atau r hitung sebesar 0,953 
(0,95). Perhitungan hasil korelasi yang 
mendekati +1, ini artinya bahwa antara variabel 
Intensi Pro-sosial Pustakawan (X) dengan 
variabel Kepuasan Pengguna (Y) pada Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara memiliki hubungan 
yang kuat sekali dengan nilai korelasi 0,95. 
 
Berdasarkan perhitungan hasil korelasi dengan 
nilai 0,95, ini artinya bahwa setiap kenaikan skor 
atau nilai 0,95 pada variabel X akan diikuti 
dengan kenaikan skor atau nilai 0,95 pada 
variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X 
mengalami penurunan nilai sebesar 0,95 maka 
akan diikuti juga dengan penurunan nilai 0,95 
pada variabel Y. 
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4.1.2 Pengujian Hipotesis   
Berdasarkan analisis hasil korelasi maka 
selanjutnya penulis melakukan pengujian 
hipotesis, yaitu dengan cara membandingkan 
nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat 
kepercayaan 95% atau α 0,05 maka diperoleh 
nilai r tabel untuk n = 352 sebesar 0,098. Karena 
nilai r hitung ≥ r tabel (0,95 ≥ 0,098) maka 
hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara Intensi Prososial Pustakawan dengan 
Kepuasan Pengguna pada Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 
 
4.1.3 Uji Koefisien Determinasi  
Setelah dilakukan uji hipotesis seperti uraian di 
atas, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan uji determinasi yaitu dengan cara 
mengkuadratkan nilai r hitung, yaitu r hitung 
0,952 = 0,90 atau 90%. Hal ini menunjukkan 
bahwa varian dari variabel Intensi Pro-sosial 
dapat menjelaskan Kepuasan Pengguna sebesar 
90%, sedangkan sisanya sebesar 10% adalah 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 
terungkap dalam penelitian ini. 
 
4.2 Analisis Deskriptif 
 
4.2.1 Intensi Pro-sosial Pustakawan 
 
4.2.1.1 Situasional  
A. Daya Tarik Fisik 
Daya tarik fisik dalam konteks penelitian ini 
adalah penampilan personal seorang 
pustakawan. Dengan demikian apapun yang 
dikenakan pustakawan dan bagaimana dia 
membawakan diri ketika berinteraksi dengan 
pengguna akan menggambarkan bagaimana 
perpustakaannya.  
 
Data menunjukkan bahwa 156 responden 
(44,3%) menyatakan bahwa sangat setuju 
pustakawan berpenampilan rapi dalam 
menjalankan tugasnya, 193 (54,8%) menyatakan 
setuju, 2 (0,6%) menyatakan tidak setuju, dan 1 
(0,3%) yang menyatakan sangat tidak setuju.  
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi di atas, 
responden yang menyatakan setuju pustakawan 
berpenampilan rapi dalam menjalankan tugasnya 
berjumlah 349 responden (99,1%). Hal ini 
dikarenakan oleh penampilan yang rapi, sopan, 
dan keserasian seragam pustakawan akan 

menggambarkan bagaimana perpustakaannya 
dianggap setuju dengan keinginan pengguna. 
Sedangkan responden yang sangat tidak setuju 
pustakawan berpenampilan rapi dalam 
menjalankan tugasnya berjumlah 3 responden 
(0,9%). 
 
B. Kemampuan  
Kemampuan dalam konteks penelitian ini adalah 
adanya suatu keterampilan yang dimiliki dan 
dibutuhkan dari pustakawan agar dalam 
memberikan dan menyajikan informasi kepada 
pengguna dapat dilaksanakan dengan optimal. 
 
Data menunjukkan bahwa 104 (29,5%) 
responden menyatakan bahwa sangat setuju 
pustakawan memliki kemampuan dalam 
menjalankan tugasnya, 218 (61,9%) menyatakan 
setuju, 28 (8%) responden menyatakan tidak 
setuju, dan 2 (0,6%) yang menyatakan sangat 
tidak setuju. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju pustakawan 
memiliki kemampuan dan kecakapan dalam 
menjalankan tugasnya berjumlah 322 responden 
(91,4%). Hal ini dikarenakan agar dalam 
memberikan jasa kepada pengguna dapat 
dilaksanakan dengan optimal dianggap setuju 
dengan keinginan pengguna. Sedangkan 
responden yang sangat tidak setuju pustakawan 
memiliki kemampuan dan kecakapan dalam 
menjalankan tugasnya berjumlah 30 responden 
(8,6%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hampir seluruh responden menyatakan setuju 
pustakawan memiliki kemampuan dan 
kecakapan dalam menjalankan tugasnya. 
 
C. Pengetahuan   
Pengetahuan dalam konteks penelitian ini adalah 
upaya untuk melakukan kinerja perpustakaan 
secara optimal dalam memberikan pelayanan 
yang benar pada saat pertama. Dalam hal ini 
pengetahuan pustakawan tentang lokasi koleksi 
dalam ruang koleksi perpustakaan yang akan 
mereka berikan kepada pengguna dapat 
ditawarkan pada kondisi dan situasi yang sesuai, 
seperti melakukan pendekatan kepada para 
pengguna yang menggunakan jasa perpustakaan. 
Data menunjukkan bahwa 83 responden (23,6%) 
menyatakan bahwa sangat setuju akan 
pengetahuan pustakawan dalam melaksanakan 
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tugasnya, 223 (63,4%) menyatakan setuju, 44 
responden (12,5%) menyatakan tidak setuju, dan 
2 (0,5%) yang menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pengetahuan pustakawan dalam melaksanakan 
tugasnya berjumlah 306 responden (87%). Hal 
ini dikarenakan oleh pengetahuan pustakawan 
terpercaya dalam melaksanakan tugasnya 
dianggap setuju dengan keinginan pengguna. 
Sedangkan responden yang sangat tidak setuju 
terhadap pengetahuan pustakawan menjalankan 
tugasnya berjumlah 46 responden (13%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hampir seluruh responden menyatakan setuju 
terhadap pengetahuan pustakawan dalam 
menjalankan tugasnya dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara. 
 
D. Perasaan Hati/Mood  
Perasaan hati/mood dalam konteks penelitian ini 
adalah upaya dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna sangat berkaitan dengan 
kepuasan pengguna. Dalam hal ini pustakawan 
harus bisa menyelaraskan tugas dengan 
kebutuhan pengguna perpustakaan. Oleh karena 
itu indikator perasaan hati/mood digunakan 
dalam mengukur kepuasan pengguna. 
 
Data menunjukkan bahwa 124 responden 
(35,2%) menyatakan bahwa pustakawan sangat 
membantu pengguna perpustakaan dalam 
mencari informasi, 184 (52,3%) menyatakan 
membantu, 42 responden (11,9%) menyatakan 
tidak membantu, dan 2 (0,6%) yang menyatakan 
sangat tidak membantu pengguna dalam mencari 
informasi. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan kesedian 
pustakawan yang selalu membantu pengguna 
perpustakaan berjumlah 308 responden (87,5%). 
Hal ini dikarenakan oleh pustakawan di 
BAPERASDA selalu membantu dalam mencari 
informasi yang dibutuhkan diangap sudah sesuai 
dengan keinginan pengguna. Sedangkan 
responden yang menyatakan pustakawan sangat 
tidak membantu berjumlah 44 responden 
(12,5%). 
 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hampir seluruh responden menyatakan setuju 
terhadap kesedian pustakawan yang selalu 
membantu dan memberikan pelayanan kepada 
pengguna di Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (BAPERASDA) Provinsi Sumatera 
Utara. 
 
4.2.1.2 Nilai-Nilai Pribadi dan Norma 
A. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab dalam konteks penelitian ini 
adalah kesediaan pustakawan sebagai penyedia 
jasa untuk membantu pengguna serta 
memberikan pelayanan yang tepat sesuai 
kebutuhan pengguna Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah (BAPERASDA). 
 
Data menunjukkan bahwa 79 responden (22,4%) 
menyatakan bahwa pustakawan sangat 
memenuhi tanggung jawabnya dalam 
menjalankan pelayanan yang dijanjikan, 194 
(55,1%) menyatakan memenuhi, 77 responden 
(21,9%) menyatakan tidak memenuhi, dan 2 
(0,6%) yang menyatakan sangat tidak memenuhi 
tanggung jawabnya dalam menjalankan 
pelayanan yang dijanjikan. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan pustakawan 
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-
tugasnya berjumlah 273 responden (77,5%). Hal 
ini dikarenakan oleh pustakawan selalu 
memenuhi pelayanan yang dijanjikan dianggap 
sudah memenuhi keinginan pengguna. 
Sedangkan responden yang sangat tidak 
memenuhi terhadap peran dan tanggung jawab 
pustakawan berjumlah 79 responden (22,5%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hampir seluruh responden menyatakan setuju 
terhadap tanggung jawab pustakawan yang 
selalu memenuhi pelayanan yang dijanjikan 
kepada pengguna di Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 

 
B. Kedekatan   
Kedekatan dalam konteks penelitian ini adalah 
meliputi kemudahan dalam melakukan 
pendekatan pada setiap kontak yang terjadi 
antara pustakawan dengan pengguna badan 
perpustakaan dan arsip daerah (BAPERASDA). 
Dalam ini dimana adanya suatu hubungan yang 
sering dilakukan pihak pustakawan dengan 
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pengguna dalam memberikan informasi yang 
mereka tawarkan, dengan harapan pengguna 
dapat mengetahuinya dengan jelas. 
 
Dari 352 responden, 87 responden (24,7%) 
menyatakan sangat setuju kedekatan pustakawan 
ketika berhubungan dengan pengguna, 224 
(63,6%) menyatakan setuju, 40 responden 
(11,4%) menyatakan tidak setuju, dan 1 (0,3%) 
yang menyatakan sangat tidak setuju pustakawan 
memiliki kedekatan dengan pengguna. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
kedekatan pustakawan dengan pengguna 
perpustakaan berjumlah 311 responden (88,3%). 
Hal ini dikarenakan oleh pengguna merasa aman 
ketika berhubungan dengan pustakawan 
dianggap sudah sesuai dengan keinginan 
pengguna. Sedangkan responden yang sangat 
tidak setuju akan kedekatan pustakawan dengan 
pengguna perpustakaan berjumlah 41 responden 
(11,7%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hampir seluruh responden menyatakan setuju 
terhadap kedekatan dan rasa aman ketika 
berhubungan dengan pustakawan dalam 
menjalankan tugasnya di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 
 
C. Keadilan   
Keadilan dalam konteks penelitian ini adalah 
perlunya suatu kemampuan pustakawan untuk 
dapat membaca jalan pikiran pengguna dalam 
mengharapkan informasi yang dibutuhkan, 
sehingga pengguna merasakan suatu perhatian 
yang serius dari pustakawan akan harapan yang 
mereka butuhkan. Dimensi ini menekankan pada 
sikap dari pustakawan yang penuh perhatian, 
cepat, dan tepat dalam menghadapi permintaan, 
pertanyaan, keluhan dan masalah pengguna 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(BEPERASDA). 
 
Data menunjukkan bahwa 45 responden (12,8%) 
menyatakan sangat setuju pustakawan bersikap 
adil dalam memberikan pelayanan kepada 
pengguna, 192 (54,6%) menyatakan setuju, 99 
responden (28,1%) menyatakan tidak setuju, dan 
16 (4,5%) yang menyatakan sangat tidak setuju. 
 

Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pustakawan memiliki nilai keadilan dalam 
memberikan pelayanan kepada pengguna 
berjumlah 237 responden (67,4%). Hal ini 
dikarenakan oleh kesibukan pustakawan tidak 
mengurangi layanan yang cepat dan segera 
dianggap sudah sesuai dengan keinginan 
pengguna. Sedangkan responden yang sangat 
tidak setuju terhadap pustakawan bersikap adil 
dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 
berjumlah 115 responden (32,6%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap kesibukan pustakawan tidak 
mengurangi pelayanan yang dijanjikan kepada 
pengguna di Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (BAPERASDA) Provinsi Sumatera 
Utara. 
 
D. Kebenaran 
Kebenaran dalam konteks penelitian ini adalah 
dimensi yang menekankan kemampuan 
pustakawan untuk membangkitkan rasa percaya 
dan keyakinan diri pengguna bahwa 
pustakawannya mampu memenuhi kebutuhan 
penggunanya. 
 
Dari 352 responden, 57 responden (16,2%) 
menyatakan sangat setuju pustakawan memiliki 
nilai kebenaran dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna, 154 (43,8%) menyatakan 
setuju, 129 responden (36,6%) menyatakan tidak 
setuju, dan 12 (3,4%) yang menyatakan sangat 
tidak setuju. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pustakawan harus memiliki nilai kebenaran 
dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 
berjumlah 211 responden (60%). Hal ini 
dikarenakan oleh pustakawan tidak pernah 
membuat kesalahan terhadap pelayanannya 
dianggap sudah sesuai dengan keinginan 
pengguna. Sedangkan responden yang sangat 
tidak setuju terhadap pustakawan memiliki nilai 
kebenaran dalam menjalankan tugasnya 
berjumlah 141 responden (40%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap pustakawan yang tidak pernah 
membuat kesalahan kepada pengguna saat 
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menjalankan tugasnya di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 
 
4.2.1.3 Empati 
A. Komunikasi 
Secara terus menerus memberikan informasi 
kepada pengguna dalam bahasa dan penggunaan 
kata yang jelas sehingga para pengguna dapat 
dengan mudah mengerti serta disamping itu 
pustakawan hendaknya dapat secara cepat dan 
tanggap dalam menyikapi keluhan yang 
dilakukan pengguna Badan Perpustakan dan 
Arsip Daerah (BAPERASDA). 
 
Dari 352 responden, 51 responden (14,5%) 
menyatakan pustakawan harus memiliki 
komunikasi yang baik dan lancar kepada 
pengguna, 247 (70,2%) menyatakan lancar, 53 
responden (15,1%) menyatakan tidak lancar, dan 
1 (0,2%) yang menyatakan sangat tidak lancar. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan pustakawan harus 
memiliki komunikasi yang baik dan lancar 
dalam memberikan pelayanan kepada pengguna 
berjumlah 298 responden (84,7%). Hal ini 
dikarenakan oleh para pengguna dapat dengan 
mudah mengerti dianggap sudah sesuai dengan 
keinginan bagi pengguna. Sedangkan responden 
menyatakan komunikasi yang sangat tidak lancar 
berjumlah 54 responden (15,3%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap komunikasi pustakawan dengan 
pengguna dapat berjalan dengan baik dan lancar 
pada saat menjalankan tugasnya di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara. 
 
B. Perhatian Pribadi 
Dalam melayani pengguna, perhatian yang tulus 
dan bersifat individual atau pribadi merupakan 
upaya dalam memahami keinginan pengguna. Di 
mana suatu perpustakaan diharapkan memiliki 
pengertian dan pengetahuan tentang pengguna. 
 
Dari 352 responden, 45 responden (12,8%) 
menyatakan sangat setuju pustakawan 
memberikan perhatian yang baik kepada 
pengguna, 219 (62,2%) menyatakan setuju, 87 
responden (24,7%) menyatakan tidak setuju, dan 
1 (0,3%) yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pustakawan memberikan perhatian yang baik 
dan dalam memberikan pelayanan kepada 
pengguna berjumlah 264 responden (75%). Hal 
ini dikarenakan oleh perhatian yang tulus dan 
bersifat individual atau pribadi merupakan upaya 
dalam memahami keinginan pengguna dianggap 
sudah sesuai dengan keinginan pengguna. 
Sedangkan responden yang sangat tidak setuju 
berjumlah 88 responden (25%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap pustakawan memberikan perhatian 
yang baik dengan pengguna pada saat 
menjalankan tugasnya di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 

 
C. Memahami Kebutuhan 
Memahami kebutuhan pengguna adalah upaya 
untuk memahami kebutuhan secara spesifik, 
serta memiliki waktu pengoperasian yang 
nyaman bagi pengguna. 
 
Data menunjukkan bahwa 36 responden (10,2%) 
menyatakan sangat setuju pustakawan paham 
akan kebuhan  pengguna, 185 (52,6%) 
menyatakan setuju, 125 responden (35,5%) 
menyatakan tidak setuju, dan 6 (1,7%) yang 
menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pustakawan memahami kebutuhan pengguna 
dalam memberikan pelayanan berjumlah 221 
responden (62,8%). Hal ini dikarenakan oleh 
upaya untuk memahami kebutuhan secara 
spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 
yang nyaman bagi pengguna dianggap sudah 
sesuai dengan keinginan pengguna. Sedangkan 
responden yang sangat tidak setuju berjumlah 
131 responden (37,2%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap pustakawan paham akan kebutuhan 
pengguna pada saat menjalankan tugasnya di 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(BAPERASDA) Provinsi Sumatera Utara. 
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D. Simpati  
Simpati dalam konteks penelitian ini adalah 
adanya suatu keinginan dan upaya dari 
pustakawan untuk memahami pengguna yang 
berkunjung ke Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (BAPERASDA) Provinsi Sumatera 
Utara. 
 
Data menunjukkan bahwa 49 responden (14%) 
menyatakan sangat setuju pustakawan bersikap 
simpati saat memberikan pelayanan, 220 
(62,5%) menyatakan setuju, 79 responden 
(22,4%) menyatakan tidak setuju, dan 4 (1,1%) 
yang menyatakan sangat tidak setuju. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju terhadap 
pustakawan bersikap simpati pada saat 
memberikan pelayanan yang dijanjikan kepada 
pengguna dalam berjumlah 269 responden 
(76,5%). Hal ini dikarenakan oleh adanya suatu 
keinginan dari pustakawan untuk memahami 
pengguna perpustakaan dianggap sudah sesuai 
dengan keinginan pengguna. Sedangkan 
responden yang sangat tidak setuju berjumlah 83 
responden (23,5%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terhadap pustakawan bersikap simpati kepada 
pengguna pada saat menjalankan tugasnya di 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(BAPERASDA) Provinsi Sumatera Utara. 
 
4.2.2 Kepuasan Pengguna 
 
Kepuasan pengguna merupakan tujuan yang 
harus dicapai dalam memberikan pelayanan. 
Oleh karena itu variabel kepuasan pengguna 
diukur berdasarkan indikator penggunaan 
perpustakaan secara berulang-ulang, 
menginformasikan kepada pengguna lain, dan 
terpenuhinya harapan pengguna.  
 
4.2.2.1 Penggunaan Perpustakaan Secara 

Berulang-ulang 
Penggunaan perpustakaan secara berulang-ulang 
dalam konteks penelitian ini adalah bahwa 
pengguna yang terpuaskan cenderung akan 
menjadi loyal. Pengguna yang puas akan 
mempunyai kecenderungan untuk menggunakan 
jasa perpustakaan. Keinginan untuk 
menggunakan perpustakaan secara berulang-
ulang sebagai akibat dari kepuasan ini adalah 
keinginan untuk mengulang pengalaman yang 
baik. 

Data menunjukkan bahwa 115 responden 
(32,7%) menyatakan sangat bersedia 
menggunakan perpustakaan secara berulang-
ulang, 228 (64,8%) menyatakan bersedia, 9 
responden (2,5%) menyatakan tidak bersedia 
untuk menggunakan perpustakaan secara 
berulang-ulang. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan bersedia untuk 
menggunakan kembali jasa perpustakaan secara 
berulang-ulang berjumlah 343 responden 
(97,5%). Hal ini dikarenakan oleh keinginan 
untuk menggunakan perpustakaan secara 
berulang-ulang sebagai akibat dari kepuasan ini 
adalah keinginan untuk mengulang pengalaman 
yang baik dianggap sudah sesuai dengan 
keinginan pengguna. Sedangkan responden yang 
sangat tidak bersedia untuk menggunakan 
perpustakaan secara berulang-ulang berjumlah 9 
responden (2,5%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
untuk menggunakan kembali jasa perpustakaan 
secara berulang-ulang di Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah (BAPERASDA) Provinsi 
Sumatera Utara. 
 
4.2.2.2 Menginformasikan Kepada 

Pengguna Lain  
Menginformasikan kepada pengguna lain dalam 
konteks penelitian ini adalah bahwa kepuasan 
merupakan faktor yang akan mendorong adanya 
komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat 
positif. Bentuk komunikasi dari mulut ke mulut 
yang disampaikan oleh orang yang puas ini bisa 
berbentuk rekomendasi kepada calon pengguna 
lain dan mengatakan hal-hal yang baik tentang 
penyedia jasa dimana pengguna puas 
menggunakan jasa perpustakaan. 
 
Dari 352 responden, 107 responden (30,4%) 
menyatakan sangat setuju bersedia 
menginformasikan kepada pengguna lain, 217 
(61,6%) menyatakan setuju, 28 responden (8%) 
menyatakan tidak setuju untuk 
menginformasikan kepada pengguna lain untuk 
menggunakan jasa perpustakaan. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan setuju untuk 
menginformasikan kepada pengguna lain untuk 
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menggunakan jasa perpustakaan berjumlah 324 
responden (92%). Hal ini karenakan oleh 
pengguna yang puas menggunakan jasa 
perpustakaan dianggap sudah sesuai dengan 
pengguna. Sedangkan responden yang sangat 
tidak setuju untuk bersedia menginformasikan 
kepada pengguna lain untuk menggunakan jasa 
perpustakaan berjumlah 28 responden (8%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
untuk bersedia menginformasikan atau 
mempromoikan kepada pengguna lain untuk 
menggunakan jasa perpustakaan di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara. 
 
4.2.2.3 Terpenuhinya Harapan Pengguna 
Faktor terakhir dari efek kepuasan pengguna 
terhadap perilaku adalah pengguna yang puas 
cenderung untuk mempertimbangkan penyedia 
jasa dalam hal ini perpustakaan dan 
pustakawannya yang mampu memuaskan 
sebagai pertimbangan pertama jika ingin 
menggunakan jasa perpustakaan kembali. 
 
Dari 352 responden, 55 responden (15,6%) 
menyatakan sangat terpenuhi bahwa informasi 
yang didapatkan dari pustakawan, 220 (62,5%) 
menyatakan terpenuhi, 74 responden (21%) 
menyatakan tidak tepenuhi, dan 3 (0,9%) 
menyatakan sangat tidak terpenuhi bahwa 
informasi yang diperoleh dari pustakawan. 
 
Sesuai dengan kriteria interpretasi data di atas, 
responden yang menyatakan bahwa harapan 
akan informasi yang diperoleh dari pustakawan 
terpenuhi berjumlah 275 responden (78,1%). Hal 
ini dikarenakan oleh pengguna yang puas 
cenderung untuk mempertimbangkan penyedia 
jasa yang mampu memuaskan sebagai 
pertimbangan pertama jika ingin menggunakan 
jasa perpustakaan dianggap sudah sesuai dengan 
keinginan pengguna. Sedangkan responden yang 
menyatakan harapan pengguna tidak terpenuhi 
berjumlah 77 responden (21,9%). 
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan setuju 
terpenuhinya harapan pengguna di Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA) 
Provinsi Sumatera Utara. 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan 
yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Intensi pro-sosial pustakawan di 

BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara 
sangat berpengaruh pada kepuasan 
pengguna. 

2. Terdapat hubungan yang kuat sekali 
antara intensi pro-sosial pustakawan 
dengan kepuasan pengguna pada 
BAPERASDA Provinsi Sumatera Utara. 

3. Kekuatan hubungan antara intensi pro-
sosial pustakawan dengan kepuasan 
pengguna adalah sebesar 90% selebihnya 
10% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
 

5.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah 
dikemukakan di atas, penulis mengajukan 
beberapa saran kepada Badan 
Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(BAPERASDA) Provinsi Sumatera Utara 
yaitu: 

1. Intensi pro-sosial pustakawan diketahui 
memiliki hubungan yang kuat terhadap 
kepuasan pengguna, maka pihak 
pustakawan pada BAPERASDA Provinsi 
Sumatera Utara diharapkan 
memperhatikan setiap kepentingan 
penggunanya. 

2. Sebaiknya pihak perpustakaan perlu 
memilih dan menunjuk pustakawan yang 
ramah dan tentunya memiliki kemampuan 
dalam melayani pengguna perpustakaan 
serta memahami karakteristik pengguna 
yang berkunjung ke BAPERASDA 
Provinsi Sumatera Utara. 

3. Adanya penelitian lanjutan yang 
berkenaan dengan hal ini. 
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