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Abstract: The objective of this research would be to collect the reliable data in 
order to know the attitude of students against facilities and services of USU 
Library. The approach used in this research is “user study”. The population in 
this research is all the students who registered as member of USU Library with 
sample as much as 400 respondents, which is determined by using Krejcie table. 
Data is collected by distributing the questionnaires. Data is analyzed by using 
descriptive statistic. Generally, the attitude of respondents against facilities of 
library is good. The attitude of respondents against layout of library building, 
room setting, illumination, furniture’s, journal/magazines collection, newspapers 
collection, electronic collection, and online catalog is positive, while attitude of 
respondents against book and reference collection is negative. The attitude of 
respondents against library service system and whole service unit available in the 
USU Library is positive. 
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PENDAHULUAN 
 

Salah satu upaya pengelola 
perpustakaan untuk mengetahui kebutuhan 
informasi pemakai ialah melalui kajian 
pemakai (user study). Kajian pemakai 
merupakan kajian sistematis terhadap 
karakteristik dan perilaku pemakai informasi 
berkenaan dengan interaksinya dengan 
perpustakaan atau dengan pusat informasi 
lainnya. Bagi pengelola perpustakaan, kajian 
pemakai dilakukan sebagai upaya untuk 
mengenal dan mempelajari kebutuhan 
pemakai. Melalui kajian itu, pengelola 
perpustakaan diharapkan mendapatkan 
masukan penting yang dapat digunakan 
sebagai acuan untuk mempersiapkan fasilitas 
dan pelayanan yang relevan dengan kebutuhan 
pemakainya. 

Powel (dalam Darmono, 1994) meng-
gunakan dua istilah untuk mengkaji pemakai 
perpustakaan, yaitu house survey of users’ bagi 
pemakai yang menjadi anggota suatu 
perpustakaan, dan community analysiss untuk 
pemakai yang menjadi anggota maupun yang 
bukan anggota suatu perpustakaan. Untuk 
perpustakaan perguruan tinggi yang pemakai 
utamanya adalah mahasiswa, tipe kajian 
pemakai yang sering digunakan ialah house 
survey of users. Cara ini dilakukan mengingat 
mahasiswa suatu perguruan tinggi secara 
otomatis disyaratkan menjadi anggota 
perpustakaan. 

Selain itu, dikenal dua bentuk pendekatan 
yang sering digunakan untuk mengkaji 
pemakai perpustakaan perguruan tinggi, yaitu 
pendekatan yang berorientasi kepada sistem 
(system oriented) dan pendekatan yang 
berorientasi kepada pemakai (user oriented). 
Dari kedua pendekatan itu, kecenderungan 
yang sering dilakukan adalah pendekatan yang 
berorientasi kepada pamakai. Pendekatan ini 
memandang bahwa pamakai adalah bahagian 
yang tidak terpisahkan dari sistem 
perpustakaan. Mahasiswa sebagai pelanggan 
utama dipandang sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem perpustakaan 
perguruan tinggi, oleh karena itu perlu 
dilibatkan dalam sistem perpustakaan agar 
kebutuhan informasi mereka dapat dipenuhi. 
Salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa 
dalam sistem perpustakaan adalah meminta 
partisipasi mereka untuk menyikapi fasilitas 
dan pelayanan yang disediakan oleh 
perpustakaan. Kegiatan ini biasanya dapat 
dilakukan melalui survei dan atau penelitian 
lainnya.  

Sebagai perpustakaan sentral, 
Perpustakaan Universitas Sumatera Utara 
(USU) memiliki cakupan pelayanan yang luas, 
yaitu melayani pemakai dari berbagai jenjang 
pendidikan. Saat ini, Perpustakaan USU 
melayani kebutuhan bahan pustaka mahasiswa 
dan dosen dari 10 fakultas dan satu sekolah 
pascasarjana yang mengasuh jenjang program 
sarjana (S-1),  program diploma III,  program 
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diploma IV, program magister (S-2), program 
spesialis/profesi, dan program doktor. Jumlah 
mahasiswa yang terdaftar menjadi pemakai 
Perpustakaan USU terdiri dari 23.210 orang 
dan jumlah tenaga dosen sebanyak 870 orang, 
yang berasal dari berbagai program studi yang 
ada (Perpustakaan USU, 2005). 

Untuk melayani kebutuhan itu, 
Perpustakaan USU menyediakan bahan 
pustaka dalam jumlah yang besar dan beraneka 
ragam jenis maupun subyeknya. Jumlah 
koleksi Perpustakaan USU saat ini adalah 
502.708 eksemplar, dengan persentase 
berdasarkan jenis adalah 74 % buku, 10 % 
jurnal/majalah dan 16% media lain seperti CD 
dan audio visual. Selain bahan cetak, 
perpustakaan juga memiliki koleksi bahan 
elektronik dan berlangganan sekitar 8.099 
judul jurnal elektronik yang dipublikasikan 
melalui internet. Pelayanan perpustakaan 
menggunakan sistem online melalui jaringan 
kampus (USU-net) dan internet. Jumlah 
koleksi yang besar ini merupakan sumber daya 
informasi yang penting bagi sivitas akademika, 
dan juga merupakan kekuatan penting bagi 
perpustakaan untuk memberikan pelayanan 
kepada pemakainya. 

Pelayanan konvensional yang 
disediakan Perpustakaan USU saat ini mencakup 
peminjaman buku, penyediaan ruang baca, 
pelayanan rujukan, fotokopi, bimbingan 
pemakai, dan publikasi perpustakaan. Selain 
pelayanan konvensional, juga tersedia 
pelayanan yang menggunakan teknologi 
informasi terutama fasilitas komputer. 
Pelayanan itu antara lain mencakup pelayanan 
katalog online yang umum disebut Online 
Public Access Catalog (OPAC), pelayanan 
sirkulasi online, database CD-ROM, 
multimedia, akses ke jaringan global (internet), 
dan unit pelayanan audio visual.  

Penggunaan komputer untuk sistem 
kerumahtanggaan perpustakaan (library 
housekeeping) mulai dikembangkan sejak 
tahun 1992. Pada awalnya, komputer 
digunakan hanya untuk mencetak katalog 
dalam bentuk kartu dan pencatatan transaksi 
sirkulasi. Kemudian, dengan menggunakan 
perangkat lunak CDS/ISIS dari Unesco, 
perpustakaan mulai membangun database 
katalog perpustakaan. Format cantuman 
mengikuti standar ISO-2709. Setelah sebagian 
besar cantuman katalog berhasil dikonversi ke 
dalam database, perpustakaan mulai memper-
kenalkan katalog online untuk pengguna. Saat 

ini katalog online Perpustakaan USU sudah 
dapat diakses melalui internet. Peralihan 
menyeluruh dari katalog kartu ke katalog 
online dilakukan pada bulan Januari tahun 
1996. 

Hingga saat ini jumlah komputer yang 
tersedia dalam sistem kerumahtanggaan 
perpustakaan adalah 136 unit dengan perincian 
sebagai berikut: untuk server tersedia 7 unit; 
untuk OPAC (katalog online) 16 terminal; 
untuk pengatalogan 5 terminal; untuk sistem 
sirkulasi 9 terminal; untuk sistem pengadaan 
bahan pustaka 2 terminal; untuk produksi 
digital 4 terminal; layanan digital (Akses 
internet, CD-ROM, cek    e-mail) 23 terminal; 
untuk akses internet dan rental khusus 
mahasiswa jenjang S1 dan D-III    40 terminal; 
untuk administrasi umum 22 terminal; dan 
untuk akses internet di ruang American Corner 
tersedia 8 terminal (Perpustakaan USU, 2005). 

Seluruh fasilitas dan layanan 
perpustakaan diakomodasi dalam sebuah 
gedung berlantai 4 (empat) dengan luas 6.090 
m2. Tata ruang gedung perpustakaan ditata 
sedemikian rupa untuk dapat menampung 
seluruh kegiatan perpustakan, terutama untuk 
memberi pelayanan yang diharapkan dapat 
memuaskan pemakai.  

Tugas utama perpustakaan adalah 
mengumpulkan, mengolah, dan memelihara 
sumber daya informasi, serta memberikan 
layanan jasa informasi kepada pemakainya. 
Untuk itu, diperlukan sejumlah fasilitas seperti 
fasiltias penelusuran, mebiler, koleksi, dan 
peralatan lainnya yang memenuhi standar 
pelayanan perpustakaan. Untuk melaksanakan 
tugas di atas harus diikuti dengan sistem 
pelayanan yang menarik, sehingga dapat 
menimbulkan kesan yang ramah, dan nyaman. 
Pelayanan yang baik diharapkan dapat 
memberi kepuasan kepada pemakai.  

Keberhasilan perpustakaan dalam 
melakukan tugas dan pelayanannya dapat 
diketahui dari berbagai cara. Salah satu cara 
untuk mengetahui keberhasilan kinerja 
perpustakaan ialah melihat sikap pemakai 
terhadap fasilitas dan pelayanan yang 
disediakan. Cara ini lebih akurat bila dilakukan 
melalui penelitian. Sikap dijadikan sebagai 
indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja 
suatu perpustakaan.  

Jumlah koleksi perpustakaan yang 
besar merupakan sumber daya informasi yang 
sangat penting untuk mendukung proses 
belajar mengajar pada setiap 
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departemen/program studi yang ada di USU. 
Bila sumber daya informasi tersebut 
dimanfaatkan secara maksimal, tentu akan 
mendukung kegiatan belajar-mengajar 
mahasiswa. Agar sumber daya informasi itu 
dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka 
perpustakaan harus menyediakan sejumlah 
fasilitas yang memadai, dan diikuti dengan 
sistem pelayanan yang baik. Sebaliknya, 
selengkap apapun fasilitas yang disediakan 
perpustakaan, jika pemakai tidak dapat 
memanfaatkannya dengan baik maka hal itu 
akan menjadi sia-sia.  

Baik tidaknya faslitas dan pelayanan 
perpustakaan, dapat diketahui dari sikap yang 
dimunculkan oleh pemakai terhadap fasilitas 
dan layanan yang disediakan. Berkenaan 
dengan asumsi itu, maka masalah yang akan 
dikaji melalui penelitian ini adalah pandangan 
dan atau sikap mahasiswa selaku pemakai 
utama perpustakaan terhadap fasilitas dan 
pelayanan yang disediakan Perpustakaan USU. 

Dari permasalahan sebagaimana 
dikemukakan di atas, dimunculkan dua 
pertanyaan penelitian yang akan dijawab 
melalui penelitian ini, yaitu: 
• Bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap 

fasilitas Perpustakaan USU? 
• Bagaimanakah sikap mahasiswa terhadap 

pelayanan Perpustakaan USU? 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengumpulkan data yang terpercaya dalam 
rangka mengetahui sikap mahasiswa terhadap 
fasilitas dan pelayanan Perpustakaan USU. 
Fasilitas yang dimaksud mencakup gedung 
perpustakaan, mebiler, penerangan, koleksi, 
dan sebagainya; sedangkan pelayanan yang 
dimaksud mencakup sistem pelayanan, waktu 
pelayanan, pelayanan sirkulasi, pelayanan 
refererensi, pelayanan digital dan sebagainya. 

 
Sikap Pemakai Perpustakaan  

Sikap merupakan terjemahan dari kata 
attitude, berupa sikap seseorang terhadap 
obyek tertentu, juga merupakan pandangan 
atau sikap perasaannya, dan disertai oleh 
kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan 
pandangannya terhadap obyek itu. Sikap 
merupakan suatu pernyataan evaluatif 
seseorang terhadap obyek tertentu, peristiwa 
tertentu (Siagian, 1989:120). Oleh karena, 
sikap merupakan pencerminan perasaan 

seseorang terhadap sesuatu obyek yang 
dilihatnya. 

Pendapat para ahli psikologi sosial 
terhadap pengertian sikap ada kalanya berbeda, 
dan rumusan definisi yang dimunculkan pun 
sering juga berbeda. Namun dari berbagai 
definisi yang ada dapat dikelompokkan 
menjadi tiga golongan fundamental, yaitu (a) 
kelompok konsepsi yang paling sederhana, 
yang memberi pengertian bahwa sikap 
merupakan suatu evaluasi atau penilaian, atau 
reaksi perasaan. Tokoh penganut konsep ini 
yang paling terkenal ialah Louis Thrustone; (b) 
kelompok yang memberi pengertian sikap 
secara kompleks yaitu sebagai kesiapan untuk 
bereaksi dalam suatu cara khusus dengan 
mengacu pada obyek atau isi. Kelompok ini 
dimotori oleh Gordon Alport; (c) sedangkan 
kelompok yang memiliki konsep yang lebih 
kompleks lagi menyatakan bahwa sikap 
merupakan konstelasi dari komponen kognitif, 
apektif dan konatif (Berkowitz, 1975: 289). 
Dengan mengacu kepada pendapat di atas, 
dapat dinyatakan bahwa sikap merupakan 
suatu pernyataan suka tidak suka terhadap 
suatu obyek. Sehingga, sikap seseorang atau 
individu adalah merupakan pernyataan, 
pengertian, perasaan dan perilakunya terhadap 
suatu obyek yang dilihat maupun yang 
digunakannya. 

Sikap bukanlah suatu gejala jiwa yang 
berdiri sendiri melainkan selalu dipengaruhi 
oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal adalah faktor yang berasal dari dalam 
diri seseorang yang berupa pengamatan, daya 
tangkap, motivasi, nilai yang telah dimiliki, 
pengetahuan, dan perasaan. Semua faktor ini 
sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang 
dalam menilai sesuatu obyek atau kejadian. 
Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 
berasal dari luar diri seseorang yang juga turut 
berpengaruh terhadap sikap di antaranya isi, 
sifat dan cara-cara yang ditampilkan oleh suatu 
obyek dinilai. 

Pemakai perpustakaan tentu memiliki 
sikap terhadap fasilitas dan layanan 
perpustakaan yang sering digunakannya. Sikap 
pemakai terhadap fasilitas dan layanan 
perpustakaan juga sangat dipengaruhi oleh 
faktor internal dan ekternal seperti yang 
dikemukakan di atas. Dengan pengaruh itu, 
pemakai dapat menyatakan sikap positif atau 
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negatif terhadap fasilitas dan layanan yang 
disediakan perpustakaan. 

Pemakai utama perpustakaan 
perguruan tinggi adalah mahasiswa. 
Mahasiswa dipastikan akan memanfaatkan 
fasilitas dan pelayanan perpusatakaan guna 
memenuhi kebutuhan informasinya. Pada 
dasarnya pemakai perpustakaan dapat 
dikelompokkan atas client dan non-client 
(Fothergill, 1985:22). Client adalah seseorang 
yang menjadi pemakai tetap perpustakaan 
yang telah terdaftar sebagai anggota, dan aktif 
memanfaatkan perpustakaan dalam 
aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian ia 
menjadi pelanggan perpustakaan. Sedangkan 
non-client adalah pemakai perpustakaan yang 
sifatnya hanya insidental, ia lebih cenderung 
disebut sebagai pengunjung perpustakaan, 
karena hanya menggunakan perpustakaan 
dalam tenggang waktu tertentu saja. Dilihat 
dari tingkat pemanfaatan, maka pemakai 
perpustakaan dapat diktegorikan sebagai 
pemakai aktif dan tidak aktif. 

 
Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan 

Sebagai suatu institusi yang menyedia-
kan layanan jasa, perpustakaan dituntut senantiasa 
mengantisipasi perkembangan yang terjadi di 
sekitarnya. Antisipasi itu diperlukan dalam 
rangka mengambil langkah-langkah yang 
positif guna menyesuaikan fasilitas dan 
layanan kepada kebutuhan informasi 
pelanggannya 

Beberapa aspek penting yang perlu 
mendapat perhatian dalam rangka mempersiapkan 
peningkatan layanan perpustakaan adalah 
dana, gedung dan ruangan, bahan pustaka dan 
cara mengaksesnya, staf dan juga pemakai 
(Gorman, 1991: 5). Hal yang sangat penting 
dari aspek di atas ialah koleksi dan cara 
mengaksesnya. Perpustakaan yang baik adalah 
perpustakaan yang koleksinya relevan dengan 
kebutuhan masyarakat yang dilayaninya 
(Stoker, 1992: 67). Selain itu, sistem 
pelayanan yang berbasis teknologi informasi 
sudah menjadi ciri utama pelayaan 
perpustakaan. Dewasa ini suatu perpustakaan 
perguruan tinggi yang tidak menyesuaikan diri 
dengan sistem layanan yang berbasis teknologi 
informasi, kemungkinan besar akan 
ditinggalkan pelanggannya, karena mahasiswa 
sebagai pelanggan utamanya telah terbiasa 
dengan sistem layanan online sebagaima  telah 
diberikan oleh unit layanan jasa lainnya yang 
ada di sekitarnya, seperti bank dsb.  

Kebutuhan pemakai akan informasi 
selalu berubah dari waktu ke waktu. Karena itu 
tugas pustakawan adalah berupaya 
menyesuaikan pelayanannya dengan 
perubahan kebutuhan tersebut. Prinsip ini juga 
berlaku bagi perpustakaan perguruan tinggi. 
Pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi 
harus didasarkan kepada prinsip dasar 
layanannya yaitu, (a) perpustakaan harus 
memberi dukungan penuh kepada mahasiswa 
dan staf, kebutuhan-kebutuhan kelompok 
belajar, pengembangan kurikulum dan 
penelitian;         (b) perpustakaan berperan 
penting dalam program lembaga pendididikan, 
karena itu perpustakaan harus 
mengembangkan dan menawarkan koleksi 
dalam pelayanannya, dan (c) perpustakaan 
harus berfungsi sebagai pusat sumber belajar 
(College Libraries, 1982: 13).  

Selain koleksi yang lengkap dan 
relevan, perpustakaan juga harus menyediakan 
fasilitas penelusuran yang memadai. Fasilitas 
penelusuran yang umum digunakan di 
perpustakaan ialah katalog. Katalog 
perpustakaan merupakan alat penelusuran yang 
digunakan oleh pemakai untuk 
menemubalikkan dokumen atau informasi 
yang dicarinya di perpustakaan. Melalui 
katalog, perpustakaan menyediakan akses 
terhadap sumber informasi secara tepat guna 
dan efektif. 

Unsur lainnya yang juga sangat 
berpengaruh kepada layanan perpustakaan 
ialah desain atau tata letak ruangan, 
penerangan, serta penempatan mebiler dan rak 
koleksi. Unsur ini berpengaruh terhadap 
kenyamanan pemakai saat membaca di 
perpustakaan. Selain itu, unsur sistem 
pelayanan yang mencakup jam layanan 
perpustakaan, cara dan masa peminjaman dan 
pengembalian, peraturan maupun keanggotaan 
juga sering menjadi perhatian pemakai dalam 
memanfaatkan perpustakaan. 
 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini adalah kajian pemakai 
(user study) yang mengkaji perpustakaan dari 
sisi pemakai. Populasi penelitian adalah 
seluruh mahasiswa USU yang terdaftar sebagai 
anggota Perpustakaan USU yang jumlahnya 
mencapai sekitar 23.000 orang. Sampel yang 
menjadi responden penelitian terdiri dari 400 
orang yang ditetapkan dengan menggunakan 
tabel Krejcie (Sugiyono, 1998: 65). Data 
penelitian dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner atau angket. Angket didesain dalam 
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bentuk sejumlah pertanyaan yang mengandung 
aspek-aspek yang diteliti. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan statistik 
deskriptif.  

Tolok ukur yang digunakan untuk 
menginterpretasikan apakah sikap responden 
cenderung positif (baik) dan atau negatif 
(kurang baik) terhadap aspek yang diteliti 
adalah bila jumlah persentase jawaban 
responden terhadap pilihan jawaban SS (sangat 
setuju) dan S (setuju) sama atau lebih besar 
dari 50 %. Sebaliknya, bila persentase jawaban 
responden terhadap pilihan jawaban SS dan S 
lebih kecil dari 50 % maka sikap responden 
terhadap setiap aspek yang diteliti dipandang 
cenderung negatif (kurang dan atau tidak 
baik). 
 
PEMBAHASAN 
 
1. Fasilitas Perpustakaan 

Analisis data kelompok fasilitas 
perpustakaan meliputi aspek-aspek yang 
berkenaan dengan letak gedung, penataan 
ruangan, penerangan, meja dan kursi belajar 
(mebiler), tempat penitipan tas, koleksi buku, 
koleksi majalah/jurnal, koleksi surat kabar, 
koleksi rujukan/referensi, koleksi elektronik, 
dan katalog online.  
 
Letak Gedung Perpustakaan USU 

Letak gedung perpustakaan perguruan 
tinggi merupakan salah satu faktor penting 
guna mendukung keberhasilan pelayanannya. 
Idealnya letak gedung perpustakaan perguruan 
tinggi haruslah strategis dalam arti mudah 
dijangkau oleh pengguna dari masing-masing 
departemen/ program studi dan atau dari 
fakultasnya.  

Dalam kaitannya dengan letak gedung 
perpustakaan, data ini mengindikasikan bahwa 
mayoritas responden (96,50 %) menyatakan 
bahwa letak gedung perpustakaan saat ini 
strategis. Berdasarkan data tersebut dapat 
dinyatakan bahwa pada umumnya responden 
bersikap positif terhadap letak Gedung 
Perpustakaan USU. Diinterpretasikan bahwa 
menurut pandangan responden letak gedung 
perpustakaan mudah dijangkau dari masing-
masing departemen/program studi dan atau 
fakultas. Data ini juga mengindikasikan bahwa 
mayoritas responden dapat melakukan akses 
ke Perpustakaan USU dengan mudah, dan 
tidak mengalami hambatan yang berarti untuk 
menjangkau pelayanan perpustakaan. 

Penataan Ruangan Perpustakaan 
Ruangan perpustakaan yang tertata 

dengan baik berpengaruh terhadap 
kenyamanan pengguna untuk memanfaatkan 
layanan jasa perpustakaan. Pengguna merasa 
nyaman belajar dan atau membaca di 
perpustakaan bila suasana ruangan tertata 
dengan baik. Data tentang sikap responden 
terhadap penataan ruangan menunjukkan 
bahwa sekitar 90,00 % menyatakan bahwa 
penataan ruangan Perpustakaan USU adalah 
baik. Diinterpretasikan bahwa sikap mayoritas 
responden terhadap penataan ruangan 
perpustakaan adalah positif. Dengan demikian, 
penataan ruangan yang dilakukan oleh 
pengelola Perpustakaan USU telah memenuhi 
kebutuhan pengguna. 
Penerangan Gedung Perpustakaan 

Sebagai institusi pelayanan jasa yang 
salah satu tugas pokoknya adalah 
memberdayakan berbagai sumber daya 
informasi, maka perpustakaan harus menjadi 
tempat yang nyaman digunakan untuk 
membaca sumber daya informasi tersebut. 
Faktor penerangan menjadi sangat penting dan 
berpengaruh terhadap suasana membaca yang 
nyaman. Mayoritas responden (92,75 %) 
menyatakan penerangan pada Gedung 
Perpustakaan USU adalah baik. Berdasarkan 
data tersebut diinterpretasikan bahwa 
mayoritas responden bersikap positif terhadap 
kondisi penerangan pada gedung perpustakaan. 
Oleh karena itu dari sisi pemakai 
perpustakaan, keadaan penerangan ruangan 
perpustakaan adalah baik, dengan demikian 
pada umumnya ruang baca pada gedung 
perpustakaan nyaman digunakan untuk belajar 
dan membaca.  

  
Ketersediaan Perabotan   

Perabotan belajar seperti meja dan 
kursi baja merupakan faktor penting pada 
perpustakaan. Perpustakaan sebagai tempat 
membaca, belajar, dan atau menulis harus 
dilengkapi dengan perabotan belajar yang 
cukup dan baik. Data tentang sikap responden 
terhadap ketersediaan perabotan belajar yaitu 
meja dan kursi belajar menunjukkan bahwa 
sekitar 78 % responden menyatakan bahwa 
ketersediaan perabotan belajar pada 
Perpustakaan USU saat ini telah mencukupi. 
Data ini menggambarkan bahwa bagi 
mayoritas responden kuantitas dan kualitas 
meja dan kursi belajar yang tersedia saat ini 
telah memenuhi kebutuhan mahasiswa. 
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Dengan demikian, sikap responden terhadap 
ketersediaan perabotan belajar adalah positif. 

 
Tempat Penitipan Tas 

Aturan umum yang berlaku untuk 
semua jenis perpustakaan adalah pengguna 
tidak diperbolehkan membawa tas dan barang-
barang lainnya ke dalam ruangan koleksi, 
terutama barang-barang yang dapat 
mengganggu kenyamanan koleksi dan 
pengguna perpustakaan. Untuk menegakkan 
aturan tersebut, maka pada setiap perpustakaan 
selalu tersedia tempat penitipan tas dan barang. 
Tempat penitipan tas ini biasanya diposisikan 
pada suatu ruangan sebelum menuju ruang 
koleksi perpustakaan. Keberadaan tempat 
penitipan tas ini juga menentukan keberhasilan 
pelayanan perpustakaan.  

Sekitar 67,75 % responden 
menyatakan keberadaan tempat penitipan tas 
pada Perpustakaan USU telah memenuhi 
kebutuhan mereka. Interpretasi terhadap data 
tersebut adalah, sikap mayoritas responden 
terhadap keberadaan tempat penitipan tas 
adalah positif. Sekalipun mayoritas responden 
bersikap positif terhadap keberadaan penitipan 
tas tersebut, namun bagi sekitar 32,25 % 
keberadaan tempat penitipan tas tersebut masih 
belum memenuhi harapan mereka. Artinya, 
bahwa bagi sebahagian kecil responden 
keberadaan penitipan tas tersebut perlu 
mendapat perhatian untuk dibenahi.  

 
Koleksi Buku 

Koleksi perpustakaan yang paling 
utama adalah buku. Para pemerhati 
perpustakaan sampai saat ini sepakat 
menyatakan bahwa primadona koleksi dari 
seluruh jenis perpustakaan di Indonesia adalah 
buku. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, 
koleksi buku yang diutamakan adalah buku 
teks dan buku lainnya yang dapat mendukung 
kegiatan belajar mengajar. Salah satu tugas 
pokok perpustakaan perguruan tinggi adalah 
menyediakan koleksi buku yang relevan 
dengan kebutuhan studi mahasiswa. 

Data menunjukkan bahwa mayoritas 
responden 61,5 % menyatakan bahwa koleksi 
buku perpustakaan masih belum memenuhi 
kebutuhan studi mereka. Dengan demikian, 
dapat diinterpretasikan sikap responden 
terhadap koleksi buku masih negatif. Sekitar 
55,25 % responden menyarankan agar koleksi 
buku terutama buku teks yang berbahasa 
Indonesia jumlahnya ditambah. Saran ini 

mengindikasikan bahwa jumlah koleksi buku 
yang tersedia di Perpustakaan USU saat ini 
masih belum mencukupi kebutuhan studi 
mereka. Bagi pengelola perpustakaan, data ini 
dapat digunakan sebagai acuan untuk 
melakukan koreksi terhadap kebijakan 
pengadaan terutama dalam hal pembelian 
buku. 

 
Koleksi Majalah/Jurnal 

Selain koleksi buku, majalah/jurnal 
ilmiah merupakan unsur koleksi yang penting 
bagi mahasiswa. Melalui majalah/jurnal para 
mahasiswa akan mendapatkan artikel dan atau 
hasil penelitian yang berisi informasi ilmiah 
yang mutakhir (current). Terutama bagi 
mahasiswa program pascasarjana, 
majalah/jurnal merupakan sumberdaya 
informasi ilmiah yang sangat vital dan 
strategis. Untuk itulah, pada umumnya 
perpustakaan perguruan tinggi selalu berupaya 
menyediakan majalah/jurnal yang relevan 
dengan kebutuhan studi mahasiswa. Data 
tentang sikap mahasiswa terhadap koleksi 
majalah/jurnal menggambarkan bahwa sekitar 
50,75 % responden menyatakan bahwa koleksi 
majalah/jurnal yang dimiliki oleh Perpustakaan 
USU telah memenuhi kebutuhan studi mereka. 

Berdasarkan data tersebut 
diinterpretasikan bahwa sikap mayoritas 
responden terhadap keberadaan koleksi 
majalah/jurnal pada Perpustakaan USU adalah 
positif. Secara teoritis bahwa keberadaan 
majalah/jurnal ilmiah telah memadai, sebab 
berdasarkan data yang diperoleh saat ini 
Perpustakaann USU berlangganan lima paket 
junal online ProQest yang seluruhnya 
berjumlah sekitar 8.000 judul dalam berbagai 
bidang dan disiplin ilmu. Selain jurnal online 
tersebut, perpustakaan juga melanggan sekitar 
200 judul jurnal cetak dalam berbagai bidang 
dan disiplin ilmu.  

Secara teoritis keberadaan 
majalah/jurnal telah memadai, namun dalam 
kenyataannya sekitar 49,25 % responden 
menyatakan bahwa majalah/jurnal yang 
tersedia masih kurang atau belum memenuhi 
kebutuhan studi mereka. Data ini 
mengindikasikan beberapa kemungkinan yang 
perlu diteliti kemudian. Kemungkinan pertama 
adalah, judul majalah/jurnal yang tersedia saat 
ini masih belum relevan dengan kebutuhan 
dari beberapa program studi tertentu. Kedua, 
sosialisasi keberadaan majalah/jurnal yang 
tersedia kurang maksimal kepada setiap 
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program studi yang ada, sehingga mahasiswa 
kurang atau belum mengetahuinya. 
Kemungkinan yang lain adalah bahwa 
mahasiswa kurang atau belum melakukan 
akses secara optimal kepada jurnal yang 
tersedia. 

Berkaitan dengan data tersebut, sekitar 
22,00 % responden menyarankan agar 
Perpustakaan USU menambah judul jurnal 
cetak yang berbahasa Indonesia. Saran ini 
beralasan mengingat jurnal yang menjadi 
langganan saat ini mayoritas berbahasa 
Inggris, pada hal diduga kemampuan bahasa 
Inggris mahasiswa pada umumnya masih 
kurang memadai untuk membaca jurnal 
tersebut. Di sisi lain, bagi pengelola 
perpustakaan saran ini menjadi dilematis, 
sebab menambah judul jurnal imiah yang 
berbahasa Indonesia merupakan usaha yang 
sangat sulit dilakukan, karena jumlah jurnal 
ilmiah yang terbit di Indonesia sangat sedikit 
dan itupun sangat sulit mendapatkannya 
karena vendor yang khusus menangani jurnal 
terbitan dalam negeri tidak tersedia di 
Indonesia. Berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari bahagian pengadaan 
Perpustakaan USU, bahwa setiap jurnal ilmiah 
yang terbit di Indonesia pasti akan dilanggan, 
hanya saja informasi penerbitan jurnal ilmiah 
ini masih sulit diperoleh.   

 
Koleksi Rujukan/Referensi 

Umumnya perpustakaan memiliki 
koleksi referensi. Koleksi ini biasanya diberi 
tanda dengan label R (referensi) pada nomor 
panggil yang tertera pada punggung koleksi. 
Koleksi referensi hanya dapat digunakan di 
ruang referensi, dan tidak dapat dipinjam 
keluar dari perpustakaan. Koleksi referensi 
sangat penting terutama untuk menjelaskan 
berbagai pengertian (definisi), historis kejadian 
peristiwa dan penemuan, panduan untuk 
menyelesaikan sesuatu kasus, serta informasi 
penting lainnya.  

Data menunjukkan bahwa sekitar 52,75 
% responden menyatakan koleksi referensi 
Perpustakaan USU masih belum mencukupi. 
Artinya, bahwa bagi mayoritas responden 
koleksi referensi yang tersedia saat ini masih 
belum atau kurang memenuhi kebutuhan studi 
mahasiswa. Berdasarkan data tersebut 
diinterpretasikan bahwa sikap mayoritas 
responden terhadap keberadaan koleksi 
referensi adalah negatif. 

 

Koleksi Surat Kabar 
Surat kabar bagi perpustakaan 

merupakan jenis koleksi yang paling tinggi 
penggunaanya, oleh karena itu setiap 
perpustakaan selalu berlangganan berbagai 
surat kabar sebagai bagian utama koleksinya. 
Sekalipun infomasi yang dimuat pada surat 
kabar pada umumnya adalah berita (bukan 
informasi ilmiah), namun Perpustakaan USU 
berlangganan sejumlah judul surat kabar baik 
yang terbit secara nasional maupun terbitan 
daerah. Pelayanan ini merupakan bagian dari 
pelayanan terbitan berkala yang ruangannya 
tersendiri terpisah dari unit pelayanan lain. 
Hasil pengamatan pada saat melakukan 
penelitian, menunjukkan bahwa pengguna 
layanan ini sangat ramai setiap harinya. 
Ruangan pelayanan ini tidak pernah sepi sejak 
Perpustakaan dibuka hingga waktu pelayanan 
ditutup. 

Data menunjukkan bahwa sekitar 55,50 
% menyatakan bahwa koleksi surat kabar telah 
memenuhi kenutuhan mereka. Berdasarkan 
data itu diinterpretasikan bahwa sikap 
mayoritas responden terhadap koleksi surat 
kabar adalah positif. Sikap ini dapat 
dijastifikasi karena Perpustakaan USU saat ini 
berlangganan sejumlah surat kabar terbitan 
nasional dan hampir seluruh surat kabar 
terbitan daerah. 

 
Koleksi Elektronik 

Sejak teknologi informasi mulai 
digunakan di perpustakaan pada tahun awal 
1960-an, telah terjadi perubahan yang gradual 
pada pelayanan perpustakaan. Koleksi berbasis 
cetak yang sebelumnya merupakan satu-
satunya jenis koleksi perpustakaan, sekarang 
ini sudah semakin dilengkapi dengan 
kehadiran koleksi elektronik. Dengan bantuan 
teknologi informasi, perpustakaan telah dapat 
terhubung ke sumber daya informasi lain tanpa 
dibatasi oleh wilayah. Perpustakaan dapat 
melakukan akses ke informasi di luar sumber 
daya yang dimilikinya secara online. Ini dapat 
dilakukan kerena koleksi yang dimiliki oleh 
sejumlah perpustakaan telah banyak yang 
tersedia dalam bentuk file elektronik. 

Perpustakaan USU memiliki koleksi 
elektronik yang dapat diakses oleh pengguna 
baik secara online menggunakan internet 
maupun dengan cara offline menggunakan CD. 
Data menunjukkan bahwa sekitar 66,75 % 
responden setuju menyatakan bahwa koleksi 
elektronik berupa CD, jurnal online dan 
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sumber daya elektronik lainnya telah 
memenuhi kebutuhan studi mereka. Dengan 
demikian mayoritas responden bersikap positif 
terhadap keberadaan koleksi elektronik yang 
dimiliki oleh Perpustakaan USU.   

 
Katalog Online 

Katalog perpustakaan adalah daftar 
koleksi yang dimiliki oleh sebuah 
perpustakaan. Fungsi utama katalog bagi 
pengguna perpustakaan adalah sebagai alat 
atau sarana temu-balik informasi. Melalui 
katalog, pengguna dengan mudah melakukan 
pencarian informasi bibliografis untuk 
mendapatkan bahan pustaka yang 
diinginkannya. Katalog perpustakaan ada yang 
berbentuk manual dan online. Perpustakaan 
modern yang telah mengaplikasikan komputer 
untuk sistem kerumahtanggaannya pada 
umumnya memiliki sistem katalog online. 

Perpustakaan USU memiliki katalog 
online untuk mendukung sistem pelayanannya. 
Pengguna dapat mengakses koleksi yang 
dimiliki oleh Perpustakaan USU dari 16 
terminal katalog online yang tersebar pada 
empat lantai gedung perpustakaan. Selain itu, 
pengguna juga telah dapat mengakses katalog 
tersebut melalui internet. Melalui fasilitas ini, 
pengguna dimudahkan melakukan penelusuran 
informasi pada Perpustakaan USU. Sikap 
responden terhadap keberadaan katalog online 
adalah bahwa sekitar 83,50 % responden 
menyatakan bahwa katalog online (OPAC) 
yang tersedia sangat membantu pengguna 
dalam mencari informasi bibliografis dari 
koleksi yang dimiliki. Diinterpretasikan 
mayoritas responden bersikap positif terhadap 
keberadaan katalog online tersebut.   

 
2. Pelayanan Perpustakaan 

Salah satu indikator untuk mengukur 
kinerja sebuah perpustakaan ialah pelayanan. 
Perpustakaan sebagai institusi layanan jasa, 
kinerjanya sangat ditentukan oleh baik 
tidaknya pelayanan yang disediakan. Esensi 
pelayanan perpustakaan adalah menyediakan 
akses yang seluas-luasnya kepada koleksi yang 
dimiliki. Salah satu tujuan pelayanan 
perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan 
informasi pengguna. Diharapkan bila kebutuhan 
informasi itu terpenuhi, maka pengguna akan 
merasa puas. Banyak faktor yang 
mempengaruhi pelayanan perpustakaan 
sebahagian di antaranya adalah sistem 
pelayanan, jam pelayanan, jenis pelayanan, 
dan sebagainya.  

 
Sistem Pelayanan Perpustakaan 

Sistem pelayanan perpustakaan pada 
dasarnya dapat digolongkan atas sistem 
pelayanan terbuka (opened accesss) dan sistem 
pelayanan tertutup (closed access). Pada 
sistem pelayanan terbuka, pengguna 
diperbolehkan masuk ke rak koleksi, pengguna 
bebas melakukan pencarian dokumen di rak 
koleksi, dan pada sistem ini ruang baca 
biasanya terbuka dan menyatu dengan ruangan 
koleksi. Sebaliknya pada sistem tertutup, 
pengguna tidak dapat masuk ke ruang koleksi, 
pengguna tidak diperbolehkan melakukan 
pencarian di rak koleksi. Pada sistem tertutup, 
pengguna hanya boleh mendapatkan dokumen 
yang diinginkannya melalui petugas atau 
pustakawan, pengguna memesan dokumen 
yang diinginkannya setelah melakukan 
pencarian pada katalog perpustakaan. Setelah 
data bibliografis dokumen yang diinginkan 
diperoleh dari katalog, maka pengguna 
mencatat nomor panggil (call number) 
dokumen tersebut, kemudiaan 
menyerahkannya kepada staf perpustakaan 
(pustakawan) dan selanjutnya mencari 
dokumen itu di rak koleksi. Kemudian setelah 
ditemukan dokumen diberi kepada pengguna. 

Perpustakaan USU menerapkan sistem 
terbuka untuk pelayanan koleksi buku, 
jurnal/majalah, dan koleksi elektronik, akan 
tetapi khusus untuk pelayanan koleksi deposit 
sistem pelayanan yang digunakan adalah 
sistem tertutup. Sistem pelayanan ini dilakukan 
mengingat koleksi deposit pada umumnya 
adalah berupa karya penelitian yang sifatnya 
belum dipublikasikan (un-published) dan 
hanya terdiri dari satu eksemplar.  

Data tentang sikap responden terhadap 
sistem pelayanan menunjukkan bahwa sekitar 
58,75 % responden menyatakan bahwa sistem 
pelayanan Peprustakaan USU saat ini 
memuaskan mereka. Interpretasi terhadap data 
tersebut adalah bahwa mayoritas responden 
menyatakan bahwa sistem pelayanan terbuka 
yang disediakan oleh Perpustakaan USU saat 
ini telah memuaskan pengguna. Dengan 
demikian, sikap mayoritas responden terhadap 
sistem pelayanan adalah positif. 

 
Jam Pelayanan 

Jam pelayanan merupakan salah satu 
faktor penting pada pelayanan perpustakaan. 
Berdasarkan data yang diperoleh jam buka 
Perpustakaan USU pada hari Senin sampai 
dengan Jumat adalah pukul 08.00 s.d 16.00 
Wib., akan tetapi pada kurun waktu itu seluruh 
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pelayanan di lantai-1 dibuka sampai pukul 
21.30 Wib., sedangkan pada hari Sabtu jam 
pelayanan adalah dari pukul 08.00 s.d 13.00.  

Data menunjukkan bahwa sekitar 54,25 
% responden menyatakan jam pelayanan 
Perpustakaan USU telah memenuhi kebutuhan 
studi mahasiswa. Dengan demikian, sikap 
mayoritas responden terhadap jam pelayanan 
perpustakaan adalah positif. Namun demikian, 
ada sekitar 45,75 % responden tidak setuju 
menyatakan jam buka perpustakaan memenuhi 
kebutuhan studi mereka. Data ini 
menggambarkan bahwa bagi sebahagian 
responden, jam pelayanan perpustakaan masih 
belum memenuhi kebutuhan studi mereka. Jika 
data ini dihubungkan dengan saran dari sekitar 
42,50 % responden yang menyarankan agar 
jam buka perpustakaan ditambah sampai 
dengan pukul 20.00 Wib untuk seluruh titik 
pelayanan, maka tergambar ada keinginan dari 
pengguna agar pengelola perpustakaan 
menambah jam buka pelayanan.   
Pelayanan Sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi adalah pelayanan 
perpustakaan yang menangani sirkulasi 
koleksi. Sirkulasi koleksi mencakup kegiatan 
administrasi keanggotaan, peminjaan koleksi 
keluar (checkout) dari gedung perpustakaan, 
pengembalian, penagihan keterlambatan 
pengembalian, denda dan adminstrasi lainnya 
seperti penerbitan surat bebas peminjaman 
bagi pengguna yang membutuhkan. Dibanding 
dengan aktivitas pada seluruh bagian/unit 
pelayaan di perpustakaan, maka aktivitas pada 
unit sirkulasi merupakan yang paling sibuk. 

Pelayanan sirkulasi di perpustakaan 
merupakan pelayanan yang sangat vital dan 
strategis, karena pelayanan ini berhadapan 
langsung dengan pengguna. Pelayanan 
sirkulasi biasanya menjadi indikator utama 
untuk menilai baik tidaknya kinerja suatu 
perpustakaan, terutama perpustakaan 
perguruan tinggi.  

Data menunjukkan bahwa sekitar 
sekitar 70,75 % responden sangat setuju 
menyatakan bahwa pelayanan sirkulasi 
Perpustakaan USU telah memuaskan mereka. 
Data ini menggambarkan bahwa bagi 
mayoritas responden pelayanan sirkulasi yang 
disediakan perpustakaan adalah baik dan 
memuaskan mereka. Dengan demikian, 
diinterpretasikan sikap mayoritas responden 
terhadap pelayanan sirkulasi adalah positif. 
Sikap ini tentu relevan dengan kondisi nyata 
pelayanan sirkulasi saat ini yang telah 
terautomasi sehingga tercipta sistem pelayanan 
sirkulasi online yang memudahkan seluruh 

proses transaksi peminjaman dan 
pengembalian koleksi. Dengan sistem 
pelayanan sirkulasi online saat ini, pengguna 
hanya membutuhkan waktu sekitar 15 s.d 20 
detik untuk setiap kali melakukan transaksi 
peminjaman maupun pengembalian. Bukti 
transaksi sirkulasi tercetak seperti halnya pada 
sistem transaksi di bank. 

  
Pelayanan Majalah/Jurnal 

Pelayanan majalah/jurnal adalah salah 
satu bentuk pelayanan kepada pengguna yang 
disediakan oleh seluruh jenis perpustakaan. 
Bagi perpustakaan perguruan tinggi jenis 
pelayanan ini sangat penting mengingat 
majalah/jurnal terutama jurnal ilmiah 
merupakan sumber informasi utama bagi 
pengguna, teristimewa bagi mahasiswa 
program pascasarjana dan dosen.  

Data tentang sikap responden terhadap 
pelayanan majalah/jurnal menunjukkan bahwa 
sekitar 62,00 % responden sangat setuju 
menyatakan bahwa pelayanan majalah/jurnal 
yang disediakan oleh Peprustakaan USU telah 
memuaskan mereka. Berdasarkan data tersebut 
dapat diinterpretasikan bahwa sikap mayoritas 
responden terhadap pelayanan ini adalah 
positif. Akan tetapi masih ada sekitar 38,00 % 
responden yang belum setuju menyatakan 
pelayanan tersebut baik. Artinya, bagi 
sebahagian kecil responden pelayanan tersebut 
masih belum memuaskan. Saran dari 
sebahagian responden menyatakan agar jumlah 
judul majalah/jurnal yang berbahasa Indonesia 
dapat ditambah. Saran ini perlu mendapat 
pertimbangan bagi perpustakaan untuk 
meningkatkan pelayanannya. 

 
Pelayanan Rujukan (Referensi) 

Pelayanan rujukan atau referensi 
adalah jenis pelayanan yang umum ditemui 
pada seluruh jenis perpustakaan. Pelayanan ini 
menyediakan pelayanan berupa rujukan ke 
sumber-sumber informasi yang berada pada 
perpustakaan ataupun ke sumber lain yang 
berada di luar perpustakaan. Koleksi yang 
tersedia pada unit pelayanan ini adalah berupa 
koleksi rujukan yang diberi label R pada 
nomor panggil koleksi.  

Data tentang sikap responden terhadap 
pelayanan rujukan menunjukkan bahwa sekitar 
63,75 % responden menyatakan pelayanan 
rujukan yang disediakan Perpustakaan USU 
adalah memuaskan. Data ini menggambarkan 
bahwa sikap mayoritas  responden terhadap 
pelayanan referensi adalah positif. Pelayanan 
referensi yang dimaksudkan dalam konteks ini 
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mencakup cara, prosedur, pustakawan, dan 
atau ketersediaan fasilitas pelayanannya.  

Sekalipun sikap mayoritas responden 
untuk pelayanan rujukan adalah positif, namun 
bagi sekitar 36,25 % responden pelayanan ini 
masih belum memuaskan. Pengelola 
Perpustakaan USU diharapkan dapat merespons 
keadaan ini dengan melakukan perbaikan pada 
pelayanan. Pengelola perpustakaan diharapkan 
dapat melakukan studi lanjut untuk 
mengetahui berbagai hal yang menjadi faktor 
kelemahan pada pelayanan ini. 

 
Pelayanan Digital 

Sehubungan dengan ketersediaan 
sumber daya informasi elektronik atau digital 
dewasa ini mendorong sejumlah perpustakaan 
memperluas unit pelayanannya dengan 
membuka jenis pelayanan baru yaitu 
pelayanan digital. Perpustakaan yang telah 
mengaplikasikan teknologi informasi pada sistem 
kerumahtanggaannya dimungkinkan 
menyediakan layanan ini. Perpustakaan USU 
telah menyediakan unit pelayanan digital sejak 
tahun 1996, dengan cakupan pelayanan akses 
informasi menggunakan CD-ROM, 
multimedia, jurnal online, dan internet.  

Data tentang sikap responden terhadap 
pelayanan digital menunjukkan bahwa sekitar 
62,25 % responden menyatakan bahwa 
pelayanan digital yang tersedia pada 
Perpustakaan USU memuaskan penggunanya. 
Berdasarkan data tersebut diinterpretasikan 
bahwa sikap mayoritas responden terhadap 
pelayanan digital adalah positif. Sekalipun 
sikap mayoritas responden adalah positif, 
namun bagi sebahagian responden (34,00 %) 
pelayanan digital masih belum memuaskan. 
Pengelola Perpustakaan USU diharapkan dapat 
melakukan studi lanjut untuk menemukan 
unsur atau aspek lain yang masih lemah pada 
pelayanan ini, dan kemudian berupaya mencari 
solusinya. 

 
Pelayanan Fotokopi 

Pelayanan fotokopi pada perpustakaan 
perguruan tinggi merupakan unsur penting 
guna mendukung pelayanan pengguna. 

Mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama 
perpustakaan perguruan tinggi ada kalanya 
harus mem-fotokopi sebahagian atau beberapa 
lembar tertentu dari dokumen (bahan pustaka) 
yang dibacanya di dalam perpustakaan. Untuk 
hal itu, ketersediaan fotokopi menjadi unsur 
penting guna membantu para pengguna. 
Perpustakaan USU menyediakan pelayanan 
fotokopi pada lantai dasar (Lantai-1) dan 
Lantai-3. Penyediaan pelayanan fotokopi pada 
kedua lantai gedung ini, dinilai telah dapat 
melayani kebutuhan pengguna.  

Data tentang sikap responden terhadap 
pelayanan fotokopi menggambarkan bahwa 
sekitar 58,50 % responden menyatakan bahwa 
pelayanan fotokopi yang disediakan oleh 
Perpustakaan USU adalah memuaskan. Data 
ini menggambarkan bahwa sikap mayoritas 
responden terhadap pelayanan fotokopi yang 
disediakan oleh Perpustakaan USU adalah 
positif.   

 
KESIMPULAN  

 
Dari hasil pembahasan sebagaimana 

diuraikan di atas dapat disimpulkan gambaran 
umum sikap mahasiswa terhadap fasilitas dan 
pelayanan perpustakaan USU. 

 
Sikap Mahasiswa terhadap Fasilitas 
Perpustakaan 

Gambaran umum sikap mahasiswa 
terhadap fasilitas yang tersedia pada 
Perpustakaan USU adalah seperti pada Tabel 1 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sikap 
mayoritas mahasiswa terhadap fasilitas yang 
tersedia saat ini pada Pepustakaan USU adalah 
positif (baik). Sikap mahasiswa terhadap (9) 
sembilan dari 11 (sebelas) jenis fasilitas yang 
dimunculkan pada angket untuk disikapi 
adalah positif. Akan tetapi untuk koleksi buku 
dan koleksi referensi sikap mahasiswa adalah 
negatif. Hal itu menggambarkan bahwa koleksi 
buku dan referensi yang tersedia saat ini pada 
Perpustakaan USU masih kurang memenuhi 
kebutuhan mahasiswa. 
 

 
Tabel 1. Gambaran Umum Sikap Mahasiswa terhadap Fasilitas Perpustakaan 

 
Item 

Angket 
Pernyataan Sikap Responden 

Positif Negatif 
1. Letak gedung Perpustakaan USU strategis, dalam arti mudah dijangkau 

dari Fakultas Saudara. 
√  

2. Kondisi gedung dan penataan ruangan menarik √  
3. Penerangan dalam gedung baik √  
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4. Meja, kursi belajar dan mebiler lainnya yang tersedia memenuhi 
kebutuhan studi

√  

5. Tempat penitipan tas memenuhi kebutuhan Saudara √  
6. Koleksi buku yang tersedia memenuhi kebutuhan studi  √ 
7. Koleksi majalah/jurnal memenuhi kebutuhan studi √  
8. Koleksi rujukan/referensi memenuhi kebutuhan studi  √ 
9. Koleksi surat kabar memenuhi kebutuhan Saudara √  

10. Koleksi Elektronik yang tersedia (CD-ROM dan Sumberdaya Informasi 
yang tersedia pada situs perpustakaan) memenuhi kebutuhan studi.

√  

11. Katalog online (OPAC) yang tersedia membantu Saudara mencari 
informasi. 

√  

 
Tabel 2. Sikap Mahasiswa terhadap Pelayanan Perpustakaan 

 
Item 

Angket 
Pernyataan Sikap Responden 

Positif Negatif 
12. Sistem pelayanan memuaskan √  
13. Jam pelayanan memenuhi kebutuhan Saudara √  
14. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 

memuaskan 
√  

15. Pelayanan majalah memuaskan √  
16. Pelayanan rujukan (referensi) memuaskan √  
17. Pelayanan digital (internet, CD-ROM dsb) memuaskan √  
18. Pelayanan fotokopi memuaskan √  

 
Sikap Mahasiswa terhadap Pelayanan 
Perpustakaan 

Gambaran umum sikap mahasiswa 
terhadap pelayanan Perpustakaan USU seperti 
pada Tabel 2. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sikap 
mahasiswa terhadap pelayanan Perpustakaan 
USU pada umumnya adalah positif. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa sistem dan 
bentuk pelayanan yang disediakan oleh 
Perpustakaan USU saat ini telah memuaskan 
mahasiswa sebagai pengguna utamanya 
perpustakaan. 
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