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ABSTRAK 
 
 
 

Nurlaila 
Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas Pelayanan Referensi di UPT 

Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

Layanan referensi adalah salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi 
pemustaka perpustakaan untuk informasi yang dibutuhkan.. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan referensi di UPT 
perpustakaan UIN AR-Raniry. Yang menjadi subjek dalam penelitian adalah 75 
orang yaitu 2 orang pustakawan di ruang referensi dan 73 orang pemustaka yang 
berkunjung di ruang referensi UPT UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif-kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan 
data dilakukan melalui angket, wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap 
pelayanan referensi di UPT perpustakaan UIN AR- Raniry dapat dikatakan sudah 
cukup baik menyangkut kemampuan para pustakawan referensi untuk memberikan 
pelayanan yang cepat dan tepat juga sudah baik. Daya tanggap pustakawan di ruang 
referensi sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari ketersedian ruang referensi yang 
begitu membantu dalam memberikan bimbingan, pengawasan kepada para 
pemustaka referensi sesuai dengan hasil persentase 60%-79% yang menyatakan 
sebagian besar persepsi pemustaka terhadap layanan referensi sudah sesuai dengan 
harapan pemustaka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A.    Latar Belakang Masalah  

  Perpustakaan merupakan sebuah institusi yang menyediakan layanan 

publik untuk akses informasi. Dalam dunia pendidikan, perpustakaan merupakan 

sumber yang amat penting yang bertugas menyediakan, mengumpulkan, 

melestarikan, mengelola dan menyebarkan informasi yang diperlukan, baik dari 

tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. 

Oleh sebab itu, pemustaka salah satu layanan yang dijadikan sebagai tolak 

ukur sebuah perpustakaan di mana kualitas layanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan pada . pelayanan referensi.  

Pelayanan referensi dapat diartikan sebagai pelayanan pemustaka yang 

berkaitan dengan sumber referensi, antara lain menjawab pertanyaan yang 

diajukan, penelusuran informasi di perpustakaan maupun di luar perpustakaan.
1
 

Dalam hal ini pelayanan referensi sangat membantu pemustaka khususnya 

mahasiswa dalam menumbuhkan khasanah intelektualnya serta menemukan hal 

baru sehingga akan tumbuh generasi-generasi muda yang kreatif, imaginatif dan 

berwawasan luas, kesempatan yang luas diberikan kepada pengguna untuk 

                                                           
  

1
 Lasa Hs, Kamus Istilah Perpustakaan, (Yogyakarta: Gama Press, 1998), hal. 105. 
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meminjam bahan perpustakaan untuk dibawa keluar dari perpustakaan, baik 

berupa buku, jurnal, atau bahan perpustaka lainnya. 
2
 

 Perpustakaan pada prinsipnya mempuyai tiga kegiatan pokok yaitu 

pertama, mengumpulkan (to collect) semua informasi yang sesuai dengan bidang 

kegiatan dan misi organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Kedua, 

melestarikan, memelihara dan merawat seluruh koleksi perpustakaan, agar tetap 

dalam keadaan baik, utuh, layak pakai dan tidak lekas rusak baik karena 

pemakaian maupun karena usianya (to preserve), ketiga, menyediakan dan 

menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan di berdayakan seluruh koleksi 

yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakaianya.
3
 

 Menurut Masruri bahwa jika pelayanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka pelayanan dinilai berkualitas.
4
 Dalam upaya untuk 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pemustaka, maka UPT 

perpustakaan UIN Ar-Raniry berusaha menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan oleh pemustaka, baik dalam bentuk cetak maupun non cetak. Salah 

satu wujud penyediaan akan informasi tersebut, UPT perpustakaan UIN Ar-

Raniry menyediakan koleksi buku-buku referensi. 

Berdasarkan hasil observasi yang didapat bahwa pemustaka yang 

memanfaatkan layanan di UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry setiap harinya 

menurun terhadap minat pemustaka untuk menggunakan pelayanan referensi, hal 

                                                           
  

2
 Inotji Hajatullah, Layanan Referensi, (Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan 

Perusian, 2000), hal. 4.  

  
3
 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta : CV, Sagung Seto, 2006), hal. 1.  

  
4
 Anis Masruri, Kualitas Pelayanan Perpustakaan, (Studi Kasus pada Perpustakaan IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta), Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, No II, No 2, 2004, 

(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), hal. 5. 
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tersebut dapat dilihat dari ruang referensi yang terlihat sepi dan sedikit 

pemustakanya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh 

Layanan Penguasaan Konten terhadap Prestasi Belajar Siswa SMAN 1 

Samalanga”.persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di UPT 

perpustakaan UIN AR-Raniry yang telah di berikan oleh UPT perpustakaan UIN 

AR-Raniry”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan referensi di UPT perpustakaan UIN AR-Raniry? 

 

C. Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa terhadap pelayanan referensi di UPT perpustakaan UIN AR-

Raniry. 

 

D. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat dari peneliti ini, peneliti bedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Bersifat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama dibidang Kualitas pelayanan pemustaka dan 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 

2. Bersifat Praktis. 

a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk 

mengadakan  penelitian yang akan datang. 

b. Bagi Civitas Akademika Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam 

UIN Ar-Raniry, dapat menambah koleksi dan khasanah ilmu 

pengetahuan yang fungsional bagi dinamika keilmuan civitas akademika 

serta dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E. Penjelasan Istilah  

  Dalam mencegah kekeliruan  pembaca dalam memahami tulisan ini, 

peneliti mencoba memberikan beberapa pengertian yang menyangkut dengan apa 

yang peneliti tulis dalam proposal ini, antara lain sebagai berikut :  

1. Persepsi Pemustaka Mahasiswa 

  Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau serapan proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi biasanya  

digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda 

ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses 

yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian apa sehingga kita dapat 
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menyadari sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.
5
 Jadi persepsi 

dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-

mata menggunakan pengamatan. 

Sedangkan pemustaka yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat 

atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakan. Pemustakan yang 

penulis maksud di sini adalah pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada 

mahasiswa di dalam ruangan referensi UIN Ar-Raniry. 

2. Kualitas Pelayanan Referensi 

Kualitas pelayanan adalah sebuah kata bagi penyedia jasa yang 

mengerjakan sesuatu dengan baik, kualitas pelayanan sering disebut dengan 

potensi layanan (kualifikasi pekerja), proses pelayanan (kecepatan pelayanan) dan 

hasil layanan dalam kepuasan, sedangkan Pelayanan Referensi adalah pelayanan 

yang diberikan kepada pemakai perpustakaan dalam bentuk bantuan, petunjuk dan 

bimbingan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Layanan ini diberikan 

kepada setiap pengunjung perpustakaan. Oleh karena itu. Pelayanan referensi 

yang penulis maksud di sini sesuai dengan indicator diantaranya:
6
 

a) Ketepatan waktu pelayanan, yang  meliputi waktu tunggu dan waktu 

proses.  

b) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan. 

c) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

                                                           
  

5
 Abdur Rahman Shaleh-Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam  

Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 88.  
6
 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Gava Media, Yogyakarta 2011) hal 25 
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d) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung  seperti komputer. 

e)  Kenyamanan dalam memperoleh  pelayanan, berkaitan dengan  

lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan 

lain-lain. 

f) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 

kebersihan dan lain-lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 
 
 

A. Kajian Kepustakaan 

  Pada sub bab ini atau diuraikan penelitian tentang persepsi yang telah 

dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah 

diterbitkan maupun masih berupa skripsi, tesis atau laporan yang belum 

diterbitkan maupun masih berupa skripsi, tesis atau laporan yang belum 

diterbitkan. Berbagai literature tersebut secara substansial metode logis, 

mempunyai keterkataian dengan permasalahan penelitian guna menghindari 

duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.
7
 Dari beberapa literatur yang 

peneliti baca terdapat beberapa referensi yang terkait dengan penelitian ini seperti: 

 Skripsi ditulis oleh Azmi Nur Widya, yang berjudul Persepsi Pemustaka 

Tentang Sikap Pustakawan pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah 

Jepara, di dalamnya membahas bahwa tujuan yang ingin penulis capai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap pustakawan pada layanan 

sirkulasi di Perpustakaan Daerah Jepara dilihatdari persepsi pemustaka. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode 

pengumpulan data digunakan meliputi wawancara kepada informan, observasi 

untuk menentukan informan dan melihat secara langsung persepsi pemustaka 

tentang sikap pustakawan pada layanan sirkulasi di perpustakaan dan studi 

                                                           
  

7
 Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Malang; Pustaka Pelajar, 

2013), hal. 42. 
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pustaka untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa persepsi pemustaka pada sikap pemustaka pada sikap pustakawan 

dilayanan sirkulasi Perpustakaan Daerah Jepara menyatakan bahwa 

aspeknkehandalan, terkait dengan (daya tanggap pustakawan, akurasi atau 

kesesuaian pelayanan pustakawan, kompetensi dan komunikatif) sudah cukup 

baik, tetapi dalam daya tanggap merespon melakukan suatu dirasa kurang. Aspek 

empati (sikap simpatik dan kesopanan pustakawan) sudah baik walaupun sebagian 

pustakawan kurang simpatik. Aspek perhatian (sikap kepedulian, sikap tindak 

lanjut dan prokatif) baik dalam sikap tindak lanjut cukup baik, dalam kepedulian 

walaupun beberapa pustakawan yang kurang peduli dan proaktif.
8
 

 Tesis yang ditulis oleh M. Khaerudin, berjudul Kualitas Layanan 

Perpustakaan Universitas Esa Unggul dari Sudut Pemustaka (Mahasiswa SI, S2 

dan Dosen Menggunakan Metode Libqual + TM (studi Kasus di Perpustakaan 

Universitas Esa Unggul)), di dalamnya membahas tentang tujuan untuk mengukur 

kualitas layanan Perpustakaan Universitas Esa Unggul dari sudut pemustaka. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Libqual+TM yaitu suatu 

metode untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan berdasarkan tiga dimensi 

yang dijadikan indicator pengukuran yaitu affect of sevice(sikap dan kemampuan 

petugas dalam melayani pemustaka), informational control (ketersediaan koleksi 

dan kemudahan akses informasi) dan library as place (perpustakaan sebagai 

sebuah tempat). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. 

                                                           
  

8
 Azmi Nur Widya, Persepsi Pemustaka Tentang Sikap Pustakawan pada Layanan 

Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Jepara, (ProgramStudi SI Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas DiponegoroSemarang, 2013).  



9 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas layanan di 

Perpustakaan Universitas Esa Unggul sudah memuaskan pemustaka. Hal ini 

dibuktikan bahwa nilai-nilai rata-rata harapan minimum yaitub6,18 dan nilai rata-

rata persepsi adalah 6,49, sedangkan nilai rata-rata harapan yang diinginkan yaitu 

6,18 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai-nilai rata-rata persepsi lebih 

tinggi dari harapan minimum, sehingga diperoleh nilai kesenjangan AG 

(Adequacy Gap) positif yaitu 0,29 dan nilai SG (Superiority Gap) sebesar 0,29.
9
 

 Kajian tersebut di atas menunjukkan bahwa terkait dengan perpustakaan 

dan aktifitasnya sudah pernah diteliti, namun terkait dengan judul ini belum 

pernah diteliti dan rujukan cukup. 

B. Persepsi Pemustaka dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya 

1. Persepsi Pemustaka 

  Manusia sebagai makhluk sosial, yang sekaligus juga makhluk individu 

yang mempunyai perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang 

lainnya, dengan adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa 

seseorang menyenangi suatu objek tersebut dengan persepsinya. Pada 

kenyataannya, sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh 

persepsinya. 

                                                           
9
 M. Khaerudin, Kualitas Layanan Perpustakaan Universitas Esa Unggul dari Sudut 

Pemustaka (Mahasiswa SI, S2 dan Dosen Menggunakan Metode Libqual + TM (studi Kasus di 

Perpustakaan Universitas Esa Unggul)), (Program Pascasarjana Ilmu Perpustakaan Universitas 

Indonesia, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2015). 
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  Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu perception 

berarti pandangan atau penglihatan.
10

 Jadi persepsi adalah suatu pendapat atau 

tanggapan yang diberikan seseorang melalui pancainderanya. 

 Secara terminologi persepsi adalah proses pemberian arti atau interpretasi 

dari seseorang terhadap masukan (informan) atau objek yang berasal dari 

lingkungannya sehingga diperoleh suatu makna tertentu yang berarti bagi 

dirinya.
11

 Jadi persepsi adalah stimulus yang diinderakan oleh individu, 

diorganisasi kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut mengerti dan 

menyadari tentang apa yang diindera, dengan kata lain persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan.  

 Proses diterimanya rangsangan berupa objek, kualitas hubungan antar 

gejala maupun peristiwa sampai rangsangan itu didasari dan dimengerti 

dinamakan dengan persepsi. Jadi persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang 

terdapat di dalam penginderaan seseorang. Contohnya, apabila seseorang tertarik 

untuk melihat lawan jenis yang melintas di depannya, suatu proses terjadi 

penilaian terhadap orang tersebut dengan berbagai cirri dan informasi sensofis 

yang tidak bermakna sebelum dimakai oleh orang tersebut. Makna itub 

merupakan kualitas hasil nilaian misalnya cantik, indah dan lain-lain.
12

 

                                                           
10

 Fuad Hasan, Kamus Istilah Psikologi, (Jakarta: Progres, 2003), hal. 87. 
11

 Andreson, Psikologi Sosial, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), hal. 46. 
12

 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hal. 52. 
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 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persesi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui pancaindernya.
13

 

 Menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan.
14

 Istilah persepsi biasanya digunakan untuk 

mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu 

kejadian yang dialami. 

 Menurut Philip Kother persepsi adalah suatu proses di mana seorang 

individu menyeleksi, mengorganisasikan dan mengioterprestasikan input 

informasi untuk menciptakan suatu hasil yang mudah untuk dimengerti.
15

 Yang 

dinamakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya 

merupakan proses persepsi, karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dariproses 

penginderaan. 

 Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat. Pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat 

penglihatan, teliga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah 

sebagai alat pengecap, kulit pada telapan tangan sebagai alat perabaan yang 

                                                           
13

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), hal. 863. 
14

 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 

51. 
15

 Philip Kother, menajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi 

Pengendalian, (Jakarta: Erlanga, 2003), hal. 57. 
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kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari 

luar individu. Alat indera tersebut adalah alat penghubung antara individu dengan 

dunia luarnya.
16

 

 Penerimaan stimulus (rangsangan) melalui indera sensor yaitu melalui 

penglihatan, meraba, merasa dan menciuman. Stimulus dapat berupa gambar, 

warna, bunyi, tulisan dan tanda. Informasi yang dating dari alat indera yang perlu 

terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterprestasikan sebelum dapat dimengerti, 

proses inilah yang dinamakan persepsi. 

  Persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh 

benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi ini 

didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-

data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa 

sehinggadapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.
17

 

 Berbagai pengertian yang berbeda mengenai persepsi. Namun, pada 

dasarnya pandangan mereka adalah sama yaitu bersifat untuk memahami sesuatu. 

Melalui persepsi, seseorang akan terus mengadakan interaksi dengan lingkungan. 

Hubungan ini dilakukan melalui panca indera dan penciuman. Persepsi pada 

hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang ketika berusaha 

memahami informasi yang diterimannya. Kunci untuk memahami persepsi itu 

meruapakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan suatu pencatatan 

yang benar terhadap situasi. Persepsi ini meruapakan proses unik yang 

menggambarkan sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan kenyataannya. 

                                                           
16

 Bimo Walgito, Psikologi Umu, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 87-88. 
17

 Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 88. 



13 

 

 

Boleh dikatakan bahwa persepsi yang demikian merupakan praduga atau 

tanggapan sesaat yang timbul dari proses penginderaan. 

 Proses penginderaan akan selalu ada setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat inderannya, melalui reseptornya, dengan demikian 

apa yang diperhatikan betul-betul disadari dan jelas bagi individu yang 

bersangkutan sehingga perhatian dan kesadaran mempunyai korelasi yang positif, 

agar individu dapat menyadari dan mengadakan persepsi. Persepsi terjadi jika 

aada rangsangan dari luar tentang sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang 

membuat penafsiran atau mempunyai kesan dan pendapat terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan objek tertentu.  

 Menurut Wiji Suwarno pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu 

perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan 

fasilitas layanan perpustakaan. Menurut Wiji Suwarno pemustaka dikelompokkan 

menjadi beberapa golongan yaitu mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat pada 

umumnya, tergantung jenis perpustakaan yang ada.
18

 

 Menurut Sutarno NS, pemustaka adalam kelompok orang yang 

mengunjungi dan memakai layanan fasilitas perpustakaan.
19

 Jadi pemustaka 

adalah orang yang mengunjungi ke perpustakaan untuk mencari informasi yang 

dapat diperoleh melalui bahan pustaka maupun fasilitas lain yang disediakan oleh 

perpustakaan tersebut. 

                                                           
18

 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 

hal. 80.  
19

 Sutarno SN, Kamus Perpustakaan dan Informasi, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hal. 

150. 
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 Daro penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemustaka adalah pengguna 

perpustakaan baik perorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan 

koleksi perpustakaan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pemustaka 

adalah seseorang yang menilai suatu objek ataupun informasi yang diterima 

melalui panca inderanya yang pada akhirnya dapat menentukan tindakan dari 

orang yang bersangkutan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemustaka 

  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemustaka adalah:
20

 

a. Perhatian  

Perhatian adalah saraf psikolongi seseorang dalam mengadakan 

persepsi yaitu adanya kesediaan seseorang untuk mengadakan 

persepsi. Perhatian adalah pemusatan atau kosentrasi dari seluruh 

aktifitas yang ditujukan kepada suatu kumpulan objek. Contohnya 

seseorang yang memperhatikan suatu benda, maka orang tersebut 

memberikan perhatian/konsentrasi penuh terhadap benda tersebut. 

Dengan demikian apa yang diperhatikan betul-betul disadari oleh 

individu dan akan betul-betul jelas oleh individu yang bersangkutan. 

Terjadinya persepsi pertama kali diawali oleh adanya perhatian. Tidak 

semua yang ada di sekitar seseorang dapat ditangkap semuanya secara 

bersamaan. Perhatian hanya setuju pada satu atau dua objek yang 

menarik bagi seseorang.  

                                                           
20

 Bimo Walgito, Psikologi Umum…, hal. 56. 
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b. Stimulus  

Individu pada suatu waktu menerima bermacam-macam stimulus, agar 

stimulus harus cukup kuat, apabila stimulus tidak cukup kuat, maka 

persepsi tidak akan dapat disadari oleh individu yang bersangkutan, 

demikian ada batas minimal dari stimulus, agar stimulus dapat member 

kesadaran pada individu. 

c. Individu  

Menghadapi stimulus dari luar itu, individu bersikap aktif yang 

menentukan stimulus mana yang akan diperhatikan sehingga 

menimbulkan kesadaran pada individu yang bersangkutan. Hal 

tersebut tergantung kepada keadaan individu pada saat menghadapi 

stimulus, seperti keadaan individu pada suatu waktu tertentu. 

1) Sifat temporer dari individu yaitu keadaan individu pada suatu 

waktu. Orang yang sedang dalam keadaan marah akan lebih 

emosional dari pada kalau dalam keadaan biasa sehingga individu 

akan mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimulus yang 

mengenainya. 

2) Sifat struktur individu yaitu keadaanindividu yang bersifat 

permanen. Ada individu yang suka memperhatikan suatu hal 

sekalipun hal kecil atau tidak berarti , sebaliknya, ada individu 

yang mempunyai sifat acuh tidak acuh terhadap keadaan yang ada 

disekitarnya. 
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d. Aktifitas yang sedang berjalan pada individu.  

Hal itu juga akan turut menentukan apakah suatu itu akan diperhatikan 

atau tidak. Suatu hal atau benda ada waktu tidak menarik perhatian 

seseorang tetapi pada waktu yang ingin justru sebaliknya. Oleh karena 

pada waktu itu aktifitas jiwanya sedang berhubungan dengan benda 

tersebut. 

untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pelayanan yang 

berkualitas salah satunya dapat diketahui dengan melihat persepsi 

pemustaka yang merupakan sasaran utama pelayanan, sehingga dengan 

adanya persepsi dan pemustaka, perpustakaan dapat mengetahui sejauh 

mana keberhasilan pelayanan yang telah diberikan kepada 

pemustakaannya. Pemustaka akan memiliki persepsi baik terhadap 

perpustakaan jika pemustaka merasa bahwa yang dibutuhkan dapat 

diketahui oeleh perpustakaan, sebaliknya pemustaka akan memiliki 

persepsi yang buruk jika perpustakaan dianggap tidak mampu 

menyediakan informasi yang dibutuhkan pemustaka. 

e. Penglihatan  

Untuk mempersepsikan sesuatu, individu harus mempunyai perhatian 

kepada objek yang bersangkutan. Apabila individu telah 

memperhatikan sesuatu selanjutnya individu akan menyadari sesuatu 

yang diperhatikan itu, dengan kata lain, individu mempersepsikan apa 

yang diterima dengan alat indera. 
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f. Indera pendengaran 

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran yaitu telinga 

yang merupakan salah satu alat untuk mengetahui bunyi yang ada 

disekitarnya. 

C. Kualitas Layanan Referensi dan Indikatornya 

1. Kualitas Layanan Referensi 

  Kualitas menurut Hamdani adalah penilaian mengenai kemampuan suatu 

layanan dalam memenuhi tugasnya atau seberapa baik suatu pelayanan. Menurut 

Kotler kualitas adalah keseluruhan cirri serta sifat dari suatu pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau yang tersirat.
21

 Jadi kualitas adalah sebagai derajat suatu pelayanan 

memberikan kepuasan yang diterima pengguna, semakin tinggi derajat kepuasan 

yang diterima oleh pengguna semakin bermutu dan sebaliknya digolongkan 

kurang bermutu. 

 Kualitas adalah deskripsi dari seberapa baik layanan, terutama seberapa 

baik dalam hal menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan pemustakanya serta 

terbebas dari hal yang menyebabkan ketidakpuasan pemustaka.
22

 

 Menurut Wijaya kualitas adalah faktor penting kepuasan pemustaka dalam 

menunjang keberhasilan layanan jasa perpustakaan, sehingga perlu dilakukan 

pengontrol kualitas untuk menjaga stabilitas mutu pelayanan. Salah satu cara 

untuk mengontrol kualitas tersebut adalah dengan teknik evaluasi. 

                                                           
21

 Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2006), hal. 175.  
22

 A. Damayanti, Evaluasi Kualitas Layanan CD Room di Pustaka dengan Metode 

Libqual +TM, Tesis, (Jakarta: Program Paskasarjana Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia, 

2006), hal. 27. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kualitas adalah 

mempunyai berbagai pengertian akan tetapi tergantung orang yang 

mendefinisikannya. Biasa kualitas sering disebut dengan sebuah kata yang bagi 

penyedia pelayanan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. 

 Sedangkan layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak dengan pihak lain yang pada intinya tidak berwujud fisik 

dan tidak menghasilakn kepemilikan apapun.
23

  

Menurut Swasta layanan adalah kegiatan yang dapat didefinisikan dan 

bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lain dengan maksud 

dan tujuan tertentu.
24

 Jadi layanan adalah sebuah aktifitas yang bersifatnya 

sebagai penghubung antara yang diberikan layanan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa layanan adalah unsur 

utama dalam percapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan disebabkan 

bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran 

informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. 

Lualitas layanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan/pemustaka.
25

 Menurut Tjiptono kualitas layanan berfokus pada upaya 
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 Toni Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hal. 150. 
24

 Basu Swasta, Pengantar Bisnis Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 342. 
25

 Afrizawati, Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan Terhadap Minat Baca dan 

Intensitas Kunjungan Mahasiswa pada Perpustakaan Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik 

Negeri Sriwijaya “Jurnal dan Informasi Akuntansi (Jenius), (Vol. IV, No.I, Januari/2014), hal. 17. 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.
26

  

Sementara referensi berasal dari bahasa Inggris, to refer berarti 

menunjuk/merujuk. Dalam ilmu perpustakaan referensi diartikan menunjuk 

kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

pemustaka oleh pemakai perpustakaan.
27

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa referensi adalah sumber 

petunjuk atau koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan yang tidak dapat 

dipinjamkan.  

Layanan referensi adalah layanan yang menyediakan fasilitas, bahan 

pustaka (kamus, bibliografis, direktori), ruang layanan yang baik dan benar sesuai 

dengan harapan, pandangan dan kebutuhan pengguna.
28

 

Menurut Qalyubi layanan referensi adalah bagian dari pelayanan yang 

tugasnya mengimprentasikan seluruh koleksi perpustakaan untuk kepentingan 

pemakai.
29

 Jadi layanan referensi adalah memberikan petunjuk kepada sumber 

informasi yang ada diperpustakaan dan memberikan informasi langsung kepada 

pembaca, baik informasi ilmiah untuk kepentingan studi dan riset maupun 

informasi yang bersifat non ilmiah.  

Menurut Lasa HS layanan referensi adalah salah satu jasa yang disediakan 

bagi pemustaka untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan 

                                                           
26

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran,  (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 30. 
27

 Syihabuddin Qalyubi, Dasara-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Yogyakarta: 

Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 221. 
28

 P. Sumardji, Pelayanan Referensi di Perpustakaan, (Yogyakarta: kanisius, 1992), hal. 

11. 
29

 Syihabuddin Qalyubi, Dasara-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi…, hal. 226. 
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seperangkat sumber referensi seperti kamus, ensiklopedi, direktori, statistic, 

bibliografi dan lain sebagainya.
30

 Jadi layanan referensi adalah layanan yang 

hanya dapat diberikan pustakawan terhadap pemustaka diperpustakaan. Hal ini 

dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan koleksi, menurut 

isi dan sifatnya hanya dibaca pada bagian tertentu, tidak semua isinya, (dari 

halaman depan sampai yang terakhir, pertimbangan keselamatan dan keutuhan 

koleksi, dan untuk kepentingan orang banyak serta penelitian, layanan rujukan ini 

adalah kegiatan memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan dalam 

bentuk cepat atau pemberian bimbingan pemakaian sumber rujukan. 

Menurut Sumardji layanan referensi adalah salah satu bagian pokok yang 

dilakukan di perpustakaan, yang khusus melayankan/menyajikan koleksi referensi 

kepada para pemakai perpustakaan karena koleksi yang ada dilayani referensi 

memerlukan penanganan khusus ataau perawatan yang baik karena koleksi yang 

ada pada layanan referensi merupakan koleksi yang sulit untuk dicapai atau 

dimiliki perpustakaan.
31

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa layanan referensi adalah 

pemberi bantuan oleh petugas referensi kepada pengguna perpustakaan dalam 

menelusur, merujuk informasi dalam berbagai subjek. Dengan adanya layanan ini 

memungkinkan pengguna lebih mudah mendapatkan informasi secara optimal dan 

relevan sesuai dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kualitas layanan 

referensi adalah peranan yang sangat penting dalam kegiaatan perpustakaan. 
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21 

 

 

Perpustakaan sebagai pusat penyebarluasan informasi dan member jasa pelayanan 

inforamsi secara professional yang bermuara pada kepuasan pengguna. Oleh 

karena itu keberadaan pengguna perlu mendapat perhatian dalam pelayanan 

perpustakaan, sehingga diperlukan kajian terhadap keberadaan mereka, di mana 

penilaian yang dilakukan oleh pemustaka terhadap layanan referensi yang secara 

langsung berhubungan dengan kinerja pustakawan kepada pengguna dalam 

mencari informasi, sebab pemustaka menilai kinerja pustakawan apakah 

pustakawan sudah termasuk katagori baik atau tidak dalam memberikan layanan 

kepada pemustaka.  

Kualitas layanan referensi adalah modal penyelenggaraan perpustakaan, 

seringkali koleksi referensi disebut sebagai tulang punggungnya informasi 

perpustakaan, sebab berhasil atau tidaknya penyelenggaraan perpustakaan banyak 

ditentukan oleh kualiatas informasi yang tersedia dan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan bagi penggunanya. Di mana kualitas layanan dan kepuasan bagi 

pengguna perpustakaan tergantung juga pada tersedianya koleksi referensi.
32

 

 Kualitas pelayanan referensi berhasil dibangun apabila layanan yang 

diberikan kepada pemustaka mendapatkan pengakuan dari mereka yang dilayani, 

karena merekalah yang menikamati layanan sehingga dapat menilai kualitas 

pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. 

2. Indikator Kualitas Layanan Referensi 

  Layanan yang baik harus dapat memenuhi beberapa hal yaitu (a) Layanan 

harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, (b) Berusaha untuk cepat tanggkap, 
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tepat, mudah dan sederhana, (c) Menciptakan kesan yang menarik dan dapat 

menyenangkan ataupun memuaskan pengguna.
33

 Tidak hanya itu saja, layanan 

untuk pengguna juga perlu ditingkatkan hingga menjadi layanan yang berkualitas 

karena kualitas layanan sangat diharapkan dapat menimbulkan kepuasan 

pengguna. 

   Menurut Lupiyoadi kualitas layanan referensi adalah kemampuan 

perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna. Salah satu layanan 

di perpustakaan adalah layanan referensi. Di mana layanan referensi yang 

berkualitas haruslah mampu melayani dan memenuhi kebutuhan, harapan 

pengguna.
34

 Apabila layanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika layanan yang diharapkan melampuai harapan pengguna, maka 

kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika 

layanan yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas 

layanan dipersepsikan buruk, dengan demikian baik tidaknya kualitas tergantung 

pada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pengguna secara 

konsisten.
35

 

  Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pengguna dan berakhir pada 

persepsi pengguna. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, melainkan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pemakai. Pemakailah yang menikmati 
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layanan, sehingga merekalah yang menentukan kualitas layanan persepesi 

pemakai terhadap kualitas layanan merupakan penilaian menyeluruh atas 

keunggulan suatu layanan. 

  Kualitas layanan referensi dapat dikatakan berkualitas ataupun tidak 

berkualitas sebenarnya didasarkan pada penilaian dari pelayanan yang diberikan. 

Menurut Andi Prastowo terdapat criteria kinerja pustakawan dalam memberikan 

layanan sebagai berikut:
36

 

a. Kesederhanaan, yaitu tata cara pelayanan yang dapat diselenggarakan 

secara mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

dilaksanakan oleh pemakai perpustakaan. 

b. Reliabilitas (keandalan), yang meliputi konsistensi kinerja dengan 

tetap mempertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara 

pemakai perpustakaan dengan pihak penyedia pelayanan. 

c. Tanggung jawab dari para petugas pelayanan. 

d. Keramahan. Meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan antara 

petugas perpustakaan dan pengguna. 

e. Keterbukaan, yaitu pustakawan dapat mengetahui seluruh informasi 

yang mereka butuhkan secara mudah dan gamplang.  

f. Komunikasi yang baik antara petugas dan pengguna. 

g. Kredibilitas, meliputi saling percaya antara pustakawan dan petugas 

perpustakaan. 

                                                           
36

 Andi Prastowo, manajemen Perpustakaan Sekolah Proessional, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), hal. 278. 
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h. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada 

pemakai perpustakaan dari adanya bahaya resiko tertentu. 

i. Efisien, dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan 

pencapaian sasaran layanan. 

D. Persepsi Pemustaka dan Kualitas Layanan Referensi 

  Persepsi pemustaka adalah pandangan atau tanggapan pemustaka terhadap 

kinerja pustakawan dalam memberikan layanan referensi. Pelayanan referensi 

adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka dalam bentuk bantuan, 

petunjuk dan bimbingan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan. Layanan 

ini diberikan kepada setiap pengunjung perpustakaan, oleh karena itu, peran staf 

pustakawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dibagian referensi. 

 Kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima melampui harapan pelanggan berarti 

layanan itu ideal. Apabila pelayanan yang diterima sesuai harapan pelanggan 

berarti layanan itu baik. Apabila pelayanan yang diterima lebih rendah dari 

harapan pelanggan berarti layanan itu buruk.
37

 

 Kualitas layanan referensi adalah peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat penyebarluasan informasi dan 

member jasa pelayanan informasi secara profesional yang bermuara pada 

kepuasan pemustaka, oleh karena itu keberadaan pemustaka perlu 

mendapatperhatian dalam pelayana referensi. Kualitas adalah deskripsi dari 

seberapa baik jasa layanan, terutama seberapa baik dalam hal menyesuaikan dan 

                                                           
37

 Lasa HS, Kamus Kepustakawanan Indonesia…, hal. 183.  
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memenuhi kebutuhan pemustakanya serta terbebas dari hal yang menyebabkan 

ketidakpuasan pemustaka.
38

 

 Lasa Hs menyatakan bahwa dalam pelayanan referensi harus memberikan 

pelayann informasi secara tepat dan tepat sehingga tercapai efesiensi tenaga dan 

waktu, maka pemustakawan yang bertugas dalam layanan referensi ini 

setidaknyaharus menguasai beberapa hal yaitu: (1) Pengetahuan tentang subjek 

ilmiah. (2) Pengoprasian teknologi informasi. (3) Pengguna literature sekunder. 

(4) kemampuan komunikasi yang baik. (5) Kemampuan mempromosikan 

informasi ilmiah. (6) Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pemakai. (7) 

Kemampuan managerial untuk menangani beberapaa sistem informasi.
39
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 A. Damayanti, Evaluasi Kualitas Layanan CD Room…, hal. 27.  
39

 Andi Prastowo, manajemen Perpustakaan Sekolah Proessional…, hal. 264. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam 

pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau 

kepustakaan
40

Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia.
41

 

  Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang 

persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di UPT Perpustakaan 

UIN Ar-Raniry, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung 

yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori 

yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini 

diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum 

landasan teoritis dan aplikasi tentang persepsi pemustaka terhadap kualitas 

pelayanan referensi. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan 

sebuah kesimpulan yang valid. 

                         
40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hal. 10-11. 

  
41

 Deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi 

peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya digunakan dalam bentuk laporan penelitian. Lihat: 

Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 5. 
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B. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakuakn  di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry pada ruang 

referensi. Alasan penulis membatasi hanya ruang referensi ini di karenakan salah 

satu tempat paling banyak pemustaka mengunjungi untuk mencari bahan 

informasi. Adapun waktu yang dijadikan penelitian ini di mulai pada tanggal 10 

November 2017 sampai dengan 20 Desember 2017.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah sekelompok orang, benda, hal yang menjadi sumber 

pengambilan sampel.  Menurut Umar Husein populasi adalah sejumlah 

kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti.
42

 

Populasi juga diartikan keseluruhan objek dalam penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah anggota perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry yang mengunjungi ruang referensi dalam seminggu berjumlah 305 

orang. 

2. Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. 

Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh mengenai objek 

penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.
43

 Sampel 

juga diartikan sebagian populasi yang diperlukan untuk mewakili seluruh 

                         
42

 Umar Husein, Metode Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran, (Jakarta: Binaka Cipta, 

1997), hal. 37. 
43

 Mardani, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hal. 56. 
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populasi.
44

 Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
45

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi sampel yaitu sekitar 75 orang, 2 orang petugas 

layanan referensi, 73 mahasiswa yang mengujungi ruang referensi, data ini 

diambil dari anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 

Adapun langkah pencarian sampel yaitu: 

N=
 

        2 

N=
   

             
2 

N= 

   

        
 

N=
   

    
=75 

N=75 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena 

berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil adalah benar, 

oleh karena itu penelitian metode pengumpulan data harus dilakukan dengan 

tepat. Metode yang digunakan menggunakan metode skala likert (digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang) yaitu suatu metode 

                         
   

44
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 

2004), hal. 17. 
45

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek..., hal. 8. 
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pengambilan data di mana data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh 

melalui pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai suatu hal 

yang disajikan dalam bentuk suatu daftar pertanyaan.
46

  

 Memperoleh data yang dikumpulkan maka menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1.  Wawancara  

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data/informasi yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.
47

 

Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara 

langsung dengan petugas layanan  referensi dan mahasiswa dan mahasiswi 

yang  mengujungi  ruang referensi. Mengenai daftar pertanyaan dapat dilihat 

pada lampiran.  

2. Angket  

Menurut Sudjana angket adalah data primer untuk memperoleh data 

penelitian dalam pembahasan skripsi yaitu sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunkan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui.
48

 Ini dilakukan 

dengan cara menyebarkan kepada pemustaka/ mahasiswa yang 

mengujungi ke ruang referensi yang menjadi sampel. Angket tersebut 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan bersifat pilihan ganda, 

artinya tidak ada alternatif pilihan jawaban lainnya bagi responden dan 

responden hanya dapat memilih alternatif jawaban yang telah ada di 

                         
46

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek…, hal. 10-11. 
47

 Nasution, Metode Reseacrh (Bandung: Jummara ,1982), hal. 35. 
48

 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), hal. 168. 
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angket.  Jumlah pemustaka yang menjadi sampel penelitian ini yaitu 75 

orang.  

3. Observasi 

Menurut Rusdi Pohan obsevasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh 

perhatian.
49

 Teknik observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung pelayanan 

yang diberikan oleh petugas kepada pemustaka di ruang referensi. 

4. Dokumentasi 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik 

pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik.
50

 Teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

dan jadwal buka dan tutup ruang referensi UPT Perpustakaan UIN Ar-

Raniry. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut 

data tentang gambaran umum UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry.  

E. Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu angket, sehingga 

benar-benar dapat mengukur apa yang diukur. Sebuah instrumen valid jika 

                         
  

49
 Rusdi Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 

2007), hal. 45. 

  
50

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal. 221. 
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mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. 

b. Uji Reliabilitas 

Yang dimaksud dengan reliabilitas adalah pengukuran untuk suatu gejala. 

Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil alat tersebut 

untuk digunakan. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 

cronbach alpha > 95%. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai 

reliabilitas datanya semakin terpercaya. 

F. Teknik Analisis Data   

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan 

bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk 

menganalisis data dari hasil wawancara dengan angket menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 51 

1. Reduksi  Data 

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

                         
51

 Soejono, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Bima 

Adiaksara, 2005), hal. 57. 
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lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah 

melakukan pemerikasaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. 

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses 

penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, 

memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, 

termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di UPT Perpustakaan 

UIN Ar-Raniry.  

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar katagori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. Yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian 

data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara 

menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang 

diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. 

Seperti menyajikan data tentang persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan 
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referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data 

dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan 

data yang valid, dari observasi, hasilnya wawancara, angket dan dokumentasi, 

diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, seperti menarik 

kesimpulan mengenai persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di 

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. 

Sedangkan data yang dikumpulkan melalui angket penulis olah dengan 

mempergunakan metode statistik dalam bentuk menghitung frekuensi dan 

persentase dari setiap kelompok permasalahan dengan menggunakan rumus 

statistik sederhana yang dikemukakan Sudjana yaitu : 

P = %100x
N

F

 

Keterangan : 

P  = Presentase yang diberi 

F  = Frekuensi jawaban responden 

N  = Jumlah sampel penelitian 

100 % = Bilangan konstanta (bilangan tetap).
52

 

  Perhitungan frekuensi dan persentase yang dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut:  

a. Memeriksa angket yang dijawab oleh responden, 

b. Menghitung frekuensi dan presentase dari jawaban, 

c. Memasukkan data ke dalam tabel, 

                         
52

 Sudjana, Metode Statistik..., hal. 174. 
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d. Menganalisa dan memberi  penafsiran serta mengambil kesimpulan 

sesuai dengan pedoman yang diuraikan oleh Sutrisno Hadi yaitu: 

- 100 %  = seluruhnya 

- 80 % - 99 % = pada umumnya 

- 60 % - 79 % = sebagian besar 

- 50 % - 59 % = lebih dari setengah 

- 40 % - 49 % = kurang dari setengah 

- 20 % - 39 % = sebagian kecil 

- 0 % - 19 % = sedikit sekali.
53

 

 

 

 

 

 

                         
53

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research..., hal. 31.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

  UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry didirikan bersamaan dengan berdirinya 

UIN Ar-Raniry yang ditandai dengan dibukunya Fakultas Syari’at tepatnya pada 

tanggal 02 September 1960 yang merupakan cabang dari IAIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta dengan SK Menteri Agama RI Nomor 40 tahun 1960. Perpustakaan 

pada waktu itu adalah  perpustakaan Fakultas Syari’ah dengan kepala 

perpustakaan Abdullah Arief. Lokasi perpustakaan yaitu menepati salah satu 

ruang dilantai II Komplek Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala milik 

Pemerintah Aceh. 
54

 

 Berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963, maka pada 

tanggal 5 Oktober 1963 Fakultas Syari’ah berubah status menjadi IAIN Jami’ah 

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai IAIN ketiga di Indonesia setelah 

IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Hidayatullah di Jakarta. IAIN Ar-Raniry waktu itu 

tiga Fakultas yaitu Syari’ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Sejak saat itu 

perpustakaan Fakultas Syari’ah juga berubah status menjadi UPT Perpustakaan 

IAIN Ar-Raniry dengan jumlah yang masih terbatas dan kepala perpustakaan saat 

itu yaitu Drs. Said Mahmud AR.
55
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 Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
55

 Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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 Pada tahun 1971 lakosi UPT Perpustakaan IAIN Ar-Raniry dipindah ke 

gedung induk IAIN Ar-Raniry yang baru selesai dibangun dengan menepati salah 

satu ruangan yang bukan merupakan ruangan dikhususkan untuk sebuah 

perpustakaan di mana kepala perpustakaan waktu itu Drs. M. Yacob Syaman. 

Pada tahun 1975 UPT Perpustakaan IAIN Ar-Raniry memiliki gedung tersendiri 

yang luasnya lebih kurang 250 meter dan nama diganti menjadi Perpustkaan 

Induk UPT IAIN Ar-Raniry karena setiap fakultas. Perpustakaan IAIN Ar-Raniry 

dipimpin oleh Drs. Halimun Ismail.  Semua perpustakaan yang ada di lingkungan 

IAIN Ar-Raniry waktu itu dikelola oleh tenaga-tenaga yang belum memiliki 

pengetahuan ilmu perpustakaan sehingga petugas perpustakaan dilaksanakan 

menurut kemampuan dan seni masing-masing. 
56

 

Sepanjang sejarah berdirinya UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry hingga 

tahun 2017, perpustakaan telah dipimpin oleh sepuluh orang kepala perpustakaan 

yaitu : 

Tabel 4.1 Nama-nama kepala perpustakaan dari periode 1960-2017 

No  Nama Kepala 

Perpustakaan 

Periode Keterangan Status 

1.  Abdul Arif  1960-1956 Perpustakaan Fak. Syari’ah 

(cikal bakal UPT Perpustakaan) 

2.  Drs. Said Mahmud AR 1965-1969 Perpustakaan Induk  

3.  Drs. M. Yacob 

Syamaun 

1970-1974 Perpustakaan Induk  

4.  Drs. Halimah Ismail  1974-1779 Perpustakaan Induk  

5.  Drs. H Fauzi Mahmud 1979-2002 Perpustakaan Induk s.d UPT 

Perpustakaan 

6.  Drs. Sulaiman Ibrahim  2003-2006 UPT Perpustakaan 

7.  Dra. Hj. Cut Maryam 

Idris 

2007-2008 UPTPerpustakaan 
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 Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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8.  Drs. Zulkamaen Idham  2009-2010 UPT Perpustakaan 

9.  Abdul Manar, S. Ag. 

SIP. M. Hum 

2011-2015 Pusat Perpustakaan 

10.  Drs. Khatib A, Latief, 

M. LIS 

2016-

Sekarang  

UPT Perpustakaan 

 Sumber: Dokumen Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

 2. Visi dan misi UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry  

 Adapun yang menjadi visi dan misi UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi  

Menjadi UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry sebagai pusat informasi 

berbasisi teknologi, mudah, murah dan berkualitas dengan terus 

diperbaharui sesuai dengan keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

b. Misi  

1) Mendukung fungsi pendidikan, pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat dengan mengidentifikasi, seleksi, 

mengumpulkan, mengadakan, mengolah bahan pustaka dengan 

mengutamakan faktor kerelevansian, ketersediaan, kemustakhiran 

dan kelestarian koleksi, 

2) Mempersiapkan sumber daya dan melaksanakan pelayanan dan 

penelusuran informasi perpustakaan secara efektif dan efisien 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (OPAC 

dan Internet),  
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3) Membangun resource sharing dan jaringan perpustakaan baik local, 

regional, nasional dan internasional,  

4) Merencanakan, mempromosikan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi kegiatan perpustakaan dalam rangka proses 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry.
57

 

        3. Struktur organisasi UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

 Adapun struktur organisasi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry dapat 

dilihat pada table di bawah ini:  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
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 Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  

Kelompok 

Pustakawan 

Kepala Perpustakaan 

 

Kelompok 

Pustakawan 

Tata Usaha 

 

Layanan Teknis Layanan 

Pemustaka 

Layanan Informasi 

Layanan Referensi  Presenvasi  

 
Teknologi Informasi 

Pengolahan 

  

Audio Visual  Layanan Sirkulasi 

Pengadaan  
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4. Sarana dan Prasarana  

a. Fasilitas  

Hingga tahun  2014 perpustakaan memiliki fasilitas pendukung kerja 

dan layanan berupa perangkat elektronik baik hardware dan software 

OPAC, sensomatic, internet, wifi, sistem automasi terintegrasi, daftar 

pengunjung digital, keanggotaan digital, mesin foto copy, lemari, 

filling, ac, sound sistem, rak buku, kursi, dan meja baca. Mushalla, 

ruang meeting, toilet umum, tempat parker roda empat dan roda dua, 

locker, sofa ruang tunggu / ruang tamu, lemari display buku terbaru, 

serta televisi.  

b. Koleksi  

Koleksi UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry hingga tahun 2017 

berjumlah 29.074 (dua puluh sembilan ribu tujuh empat) judul dan 

67.712 (enam puluh tujuh ratus dua belas) eksamplar yang terdiri dari 

subjek, Agama Islam, seperti Ilmu al-Quran, Ilmu Hadist, Akidah, 

Fiqh, Akhlak Tasawuf, Sosial dan Budaya Islam, Pendidikan Islam, 

Kesustraan Islam dan Sejarah Islam dan subjek Umum seperti Ilmu 

Umum, Filsafat, Ilmu Agama, Ilmu Sosial, Bahasa, Ilmu Murni, Ilmu 

Terapan, Seni, Kesusastraan Islam dan Sejarah Perpustakaan berusa 

mengembangan koleksi sesuai dengan kebutuhan kelompok pemakai 

yang ada dengan melengkap koleksi untuk semua bidang disiplin ilmu 

semaksimal mungkin, namun penekanannya pada subyek-subyak 

Islam.  
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5. Layanan  

Sistem layanan yang diterampaykan oleh UPT Perpustakaan UIN Ar-

Raniry adalah sistem layanan terbuka (Open Access) dan sistem tertutup 

(Cloe acce) perpustakaan diperbolehkan mangakses sendiri informasi dan 

mengambilan buku sendiri di rak, tanpa harus melalui petugas. Sebagai 

wujud pelaksanaan salah satu sisi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengabdian kepada masyarakat, dengan menganut sistem ini, maka 

masyarakat umum juga diperbolehkan menggunakan koleksi atau bahan 

bacaan yang ada di perpustakaan, namun tidak boleh dipinjam bawa 

pulang, karena tidak boleh menjadi anggota perpustakaan, hanya boleh 

baca di tempat dan di foto copy, adapun jenis layanan UPT Perpustakaan 

UIN Ar-Raniry adalah : 

a. Sirkulasi  

Layanan peminjaman dan pengembilan buku hanya diberikan kepada 

civitas akademik UIN Ar-Raniry yang telah terdaftar sebagai anggota 

perpustakaan. Jumlah buku yang boleh dipinjamkan, 2 untuk 

mahasiswa S I selama 7 hari (satu minggu), dan 5 eksemplar untuk 

mahasisiwa S 2 dan S 3 serta dosen selama 7 hari (satu minggu), dan 

dapat diperpanjang masa peminjaman satu kali, jika terlambat 

mengembalikan buku, maka dikenakan denda sebesar Rp. 500 (lima 

ratus rupiah) per-hari per-buku.  
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b. Referensi  

Koleksi yang terdapat di ruang baca berupa buku tendon (reserver 

book) yang diberi kode C I dan buku tersebut hanya bisa baca di 

tempat dan foto copy, tidak boleh dipinjam, jenis koleksi yang ada di 

ruang referensi adalah jurnal, majalah, koran dan bulleting.  

c. Audio visual  

Koleksi audio visual (AV) terdiri dari CD/MP3 dan VCD?DVD yang 

berjumlah 998 judul dan 1996 keping, koleksi AV ilmu pengetahuan 

keislaman seperti Sejarah Islam, Fiqih dan Pengetahuan Umum seperti 

Biologi, Alam Semesta, serta hiburan seperti lagu, film 

drama/sandiwara, komedi, dan seni tari tradisional Aceh. Layanan AV 

terbuka untuk seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry. Kolekesi AV 

tidak boleh dipinjam untuk bawa pulang, hanya digunakan di ruang 

AV dengan menggunakan computer dan headset yang tersedia. 

d. Terbitan lokal  

Koleksi local conteol berupa kerja D3, skripsi, tesis, disertasi dan 

laporan penelitian. 

e. Internet  

Layanan internet disediakan untuk seluruh civitas akademika UIN Ar-

Raniry dengan menyediakan ruang khusus. Ruang internet, computer 

yang tersedia untuk mengakses internet 20 unit, tidak mengutip biaya 

atau jasa layanan dengan hitungan per-jam pemakai. Selain 
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menyediakan ruag khusus dan computer akses internet gratis berupa 

wifi, menggunakan laptop sendiri.  

f. Pendidikan pemakain (user edukcation)  

Kegiatan pendidikan pemakai diberikan kepada mahasiswa baru setiap 

tahun, dilakukan secara terencana dan sistematis dan teratur. 

Mahasiswa diberikan pembekalan materi pengenalan tentang seluk 

beluk perpustakaan, metode pendidikan pemakai yang diterapkan 

berupa sistem kunjungan ke setiap bagian layanan yag didampingi oleh 

seorang instruktur/pemandu.
58

 

persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di UPT 

Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

B. Hasil Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi di UPT 

Perpustakaan UIN Ar-Raniry dengan menggunakan 12 pernyataan melalui angket 

yang disebarkan kepada 75 orang pengguna yang aktif 2017 di Perpustakaan UIN 

Ar-Raniry. 

1. Hasil Uji Validitas  

  Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket yang terdiri dari 13 

penyataan, 7 pernyataan variabel X (Kunjungan Perpustakaan di UIN Ar-Raniry) 

dan 6 penyataan dari variabel Y (Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas 

Pelayanan Referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry). Pengujian validitas 

                                                           
58

 Profil UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 75 

orang pengguna. Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

secara statistik dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana 

menggunakan SPSS versi 23. Tujuan dari pengujian validitas ini yaitu untuk 

mengetahui seberapa jauh kevaliditas suatu instrumen, kemudian mengumpulkan 

data hasil pengisian instrumen ke dalam ke dalam tabel untuk menghitung nilai 

koefisien korelasi.  

  Sebelum penulis menguji validitas, terlebih dahulu penulis memasukkan 

setiap jawaban ke dalam tabel penolong di mana setiap butir pernyataan penulis 

kategorikan sebagai variabel X dan variabel Y. Dari hasil hitungkan tersebut 

penulis masukkan ke dalam rumus uji validitas dengan bantuan program SPSS 

versi 23 yaitu dimulai dari analyze-corelat-bivariat. Suatu intem dinyatakan valid 

apabila thitung> ttabel. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada tabel. 4.2: 

Tabel. 4.2 Uji Validitas X (Persepsi Pemustaka Terhadap Kualitas Pelayanan 

Referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry) 

No thitung ttabel Keterangan 

1.  0,674 >0,512 Item valid 

2.  0,731 >0,512 Item valid 

3.  0,605 >0,512 Item valid 

4.  0,677 >0,512 Item valid 

5.  0,629 >0,512 Item valid 

6.  0,774 >0,512 Item valid 

Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Y (Kunjungan Perpustakaan di UIN Ar-

Raniry) 

No thitung ttabel Keterangan 

1.  0,640 >0,512 Item valid 

2.  0,602 >0,512 Item valid 

3.  0,653 >0,512 Item valid 

4.  0,764 >0,512 Item valid 

5.  0,660 >0,512 Item valid 

6.  0,721 >0,512 Item valid 
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7.  0,621 >0,512 Item valid 

  Dari tabel. 4.2 dan 4.3 hasil uji validitas variabel X dan variabel Y, semua 

data dinyatakan valid karena memiliki thitung> ttabel di mana rtabel pada jumlah 

responden N=13 adalah 0,513 pada taraf singnifikan 5% hasil pengujian validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.  

2. Hasil Uji Reliabilitas  

  Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 75 orang 

pengguna. Hasil angket dimaksukkan lagi ke dalam tabel penolong dan kemudian 

pengujian ini dilakukan secara statistik menggunakan uji Cronbach Alpha dengan 

bantuan SPSS versi 23. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Relubilitas  

No  Variabel  Nilai 

Alpha 

ttabel Keterangan 

1 

1.  

Variabel Kunjungan Perpustakaan 

di UIN Ar-Raniry (Variabel X) 

0,800 0,632 Reliabel  

2.  Persepsi Pemustaka Terhadap 

Kualitas Pelayanan Referensi di 

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry 

(Variabel Y) 

0,790 0,632 Reliabel 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui Cranbach Alpha untuk masing-

masing kunjungan perpustakaan di UIN Ar-Raniry (X) diperoleh nilai Alpha 

sebesar 0,800 sedangkan variabel persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan 

referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry (Y) sebesar 0,790 dengan 
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demikian disimpulkan bahwa pengukuan reliabilitas di mana thitung > ttabel pada 

taraf signifikan 5% di mana diperoleh ttabel sebesar 0,632 hal ini dapat disimpulkan 

bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel. 

3. Pengujian Regresi Linear Sederhana 

  Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kunjungan 

perpustakaan di UIN Ar-Raniry dan persepsi pemustaka terhadap kualitas 

pelayanan referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Angket dibagikan 

kepada 75 orang pengguna dalam bentuk pernyataan. Setiap variabel berisi 7 dan 

8 pernyataan dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada setiap butir 

pernyataan penulis memberikan skor di antaranya: sangat setuju (1), setuju (2), 

tidak setuju (3) dan sangat tidak setuju (4). Dalam menganalisis hasil penelitian 

ini penulis menggunakan rumus distribus frekuensi dengan bantuan SPSS versi 

23. Tujuan dari penguji regresi adalah mengetahui bagaimana menghitung suatu 

perkiraan atau persamaan regresi yang akan dijelaskan pengaruh hubungan antar 

dua variabel.  

Tabel 4.5 Hasil Analisis Angket Variabel X (Persepsi Pemustaka Terhadap 

Kualitas Pelayanan Referensi di UPT Perpustakaan UIN Ar-

Raniry) dan Variabel Y (Kunjungan Perpustakaan di UIN Ar-

Raniry) 

Sample X Y XY X2 Y2 

1 23 17 40 529 289 

2 22 18 40 484 324 

3 13 19 32 169 361 

4 14 16 30 196 256 

5 25 17 42 625 289 

6 23 20 43 529 400 
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7 19 20 39 361 400 

8 19 17 36 361 289 

9 18 19 37 324 361 

10 20 17 37 400 289 

11 21 13 34 441 169 

12 19 20 39 361 400 

13 25 12 37 625 144 

14 23 21 44 529 441 

15 19 18 37 361 324 

16 20 19 39 400 361 

17 17 14 31 289 196 

18 22 21 43 484 441 

19 17 13 30 289 169 

20 17 18 35 289 324 

21 17 14 31 289 196 

22 20 17 37 400 289 

23 16 14 30 256 196 

24 20 15 35 400 225 

25 16 18 34 256 324 

26 15 13 28 225 169 

27 17 16 33 289 256 

28 20 17 37 400 289 

29 20 18 38 400 324 

30 20 17 37 400 289 

31 20 20 40 400 400 

32 19 16 35 361 256 

33 20 20 40 400 400 

34 17 18 35 289 324 

35 21 16 37 441 256 

36 20 15 35 400 225 

37 17 14 31 289 196 

38 20 16 36 400 256 

39 17 15 32 289 225 

40 18 16 34 324 256 

41 18 15 33 324 225 

42 20 17 37 400 289 

43 20 16 36 400 256 

44 21 17 38 441 289 
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45 15 15 30 225 225 

46 19 15 34 361 225 

47 15 17 32 225 289 

48 16 13 29 256 169 

49 17 15 32 289 225 

50 19 16 35 361 256 

51 17 18 35 289 324 

52 22 20 42 484 400 

53 17 15 32 289 225 

54 19 20 39 361 400 

55 18 18 36 324 324 

56 18 14 32 324 196 

57 14 18 32 196 324 

58 20 17 37 400 289 

59 18 15 33 324 225 

60 21 18 39 441 324 

61 19 16 35 361 256 

62 18 16 34 324 256 

63 24 21 45 576 441 

64 22 16 38 484 256 

65 22 20 42 484 400 

66 18 14 32 324 196 

67 15 16 31 225 256 

68 19 18 37 361 324 

69 21 20 41 441 400 

70 18 18 36 324 324 

71 23 19 42 529 361 

72 20 15 35 400 225 

73 22 19 41 484 361 

74 20 16 36 400 256 

75 20 17 37 400 289 

2850 1431 1264 2695 27785 21658 

  Setelah variabel X dan Y dinyatakan sudah valid dan reliabel, maka dapat 

dibentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu Y=a+bx 

Di mana : Y= variabel dependen (nilai yang diprediksi) 
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 a = konstanta (nila Y apabila X=0) 

 b = koefisien regresi (nilai penungkatan atau penurunan) 

       x = variabel independen 

Tabel 4.6 Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .431
a
 .209 .297 3.42363 

a. Predictors: (Constant),  kunjungan perpustakaan di UIN Ar-Raniry 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.589 2.185  5.762 .001 

X .585 .139 .431 4.996 .000 

a. Dependent Variable: Y 

a. Persamaan regresi linear sederhana: 

Y = a + bX 

Y = 9.589+0.585X 

b. Mencari nilai korelasi antara variabel X dan Y  

4. Hasil Wawancara 

  Dalam seminggu pemustaka berkunjung ke Perpustakaan UIN Ar- Raniry 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Julidar bahwa: 

Dalam seminggu hanya sekali mengunjungi ruang referensi, itupun 

tergantung tugas yang dikerjakan, apabila tidak ada tugas malas pergi 

kepustakaan.
59
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 Wawancara dengan Julidar, Jurusan Komunikasi Penyiar Islam, pada tanggal 12 

November 2017. 



49 
 

Senada yang dikatakan oleh Guna Dinda bahwa: 

 

Dalam semingga hanya tiga kali mengunjungi pustaka, tetapi tergantung 

tugas yang diberikan oleh dosen, apabila tidak ada tugas malas juga 

mengunjungi perpustakaan.
60

 

Nazar Mardiah menambahkan bahwa: 

 

Seminggu hanya dua kali mengunjungi perpustakaan, walaupun tidak ada 

tugas tetap mengunjungi perpustakaan karena suka meminjamkan buku 

untuk baca-baca di rumah.
61

 

Yoema Kurnia Y juga menambahkan bahwa: 

Mengunjungi perpustakaan tergantung tugas yang diberikan oleh dosen, 

dan tergantung juga dengan pergi kuliah, apabila tidak masuk kuliah 

sering mengunjungi perpustakaan, sambilan tunggu jam kedua masuk, 

jadi milih duduk dalam pustakaan untuk baca buku.
62

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemustaka 

mengunjungi perpustakaan tergantung tugas yang diberikan oleh dosen, apabila 

banyak tugas, maka sering mengunjungi perpustakaan, apabila tidak, pemustaka 

malas mengunjungi perpustakaan, ada juga mengunjungi perpustakaan sambil 

menunggu jam pelajaran masuk.  

Tujuan pemustaka datang ke ruang referensi UIN Ar-Raniry  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yoema Kumia bahwa: 

Mencari bahan kuliah, membaca buku dan buat tugas dengan membuat 

tugas di ruang referensi akan memudahkan mendapatkan referensi yang 

lebih lengkap
63

 

Nur Ezati Binti Muhammad Khamar menambahkan bahwa: 
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 Wawancara dengan Guna Dinda, Jurusan Sosiologi Agama, pada tanggal 15 November 

2017. 
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 Wawancara dengan Nazar Mardiah, Jurusan Bimbingan Konseling, pada tanggal 17 

November 2017. 
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 Wawancara dengan Yoema Kumia Y, Jurusan Tafsir Hadis, pada tanggal 19 November 
2017. 

63
 Wawancara dengan Yoema Kumia Y, Jurusan Tafsir Hadis, pada tanggal 19 November 

2017. 
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Untuk mencari tugas kuliah dan jika bosan tidak tahu apa yang dilakukan 

di kos langsung kepustakaan untuk membaca.
64

 

Senada yang dikatakan oleh Guna Dinda bahwa: 

Dalam semingga hanya tiga kali mengunjungi pustaka, tetapi tergantung 

tugas yang diberikan oleh dosen, apabila tidak ada tugas malas juga 

mengunjungi perpustakaan.
65

 

 

Nazar Mardiah menambahkan bahwa: 

Seminggu hanya dua kali mengunjungi perpustakaan, walaupun tidak ada 

tugas tetap mengunjungi perpustakaan karena suka meminjamkan buku 

untuk baca-baca di rumah.
 66

 

 

Yoema Kurnia Y juga menambahkan bahwa: 

Mengunjungi perpustakaan tergantung tugas yang diberikan oleh dosen, 

dan tergantung juga dengan pergi kuliah, apabila tidak masuk kuliah sering 

mengunjungi perpustakaan, sambilan tunggu jam kedua masuk, jadi milih 

duduk dalam pustakaan untuk baca buku.
 67

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemustaka 

mengunjungi perpustakaan tergantung tugas yang diberikan oleh dosen, apabila 

banyak tugas, maka sering mengunjungi perpustakaan, apabila tidak, pemustaka 

malas mengunjungi perpustakaan, ada juga mengunjungi perpustakaan sambil 

menunggu jam pelajaran masuk. 

Tujuan pemustaka datang ke ruang referensi UIN Ar-Raniry  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yoema Kumia bahwa: 

Mencari bahan kuliah, membaca buku dan buat tugas dengan membuat 

tugas di ruang referensi akan memudahkan mendapatkan referensi yang 

lebih lengkap 
68

 

Nur Ezati Binti Muhammad Khamar menambahkan bahwa: 

                                                           
64

 Wawancara dengan Yoema Kumia Y, Jurusan Tafsir Hadis, pada tanggal 19 November 
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Untuk mencari tugas kuliah dan jika bosan tidak tahu apa yang dilakukan 

di kos langsung kepustakaan untuk membaca.
 69

 
 

Guna Dinda juga menambahkan bahwa: 

Membaca buku-buku dan mencari bahan kuliah serta lainya yang 

menyangkut tentang hal-hal yang baru dalam bacaan, akan tetapi lebih 

memilih ruang referensi, karena lebih lenskap bukunya dari pada ruang 

lain.
70

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemustaka 

memilih ruang referensi untuk mengeijakan tugas kuliah, membaca dan lainnya, 

karena di ruang referensi lebih lengkap dari pada ruang lain. Bahan pustaka yang 

ada dibagian referensi dapat membantu pemustaka dalam menyelesaikan tugas. 

Tujuan pemustaka memilih ruang referensi dalam mencari bahan informasi  

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Arzi Sah Hendra bahwa: 

 

Di ruang referensi banyak buku yang dibaca apalagi bukunya tidak 

diperbolehkan untuk dipinjam maka lebih mudah untuk menemukan buku 

sesuai dengan keperluan.
71

 

 

Nazar Mardiah menambahkan bahwa: 

 

Memilih ruang referensi karena di ruang referensi ini menurut saya buku- 

bukunya lengkap, maksudnya segala bahan yang saya cari selalu tersedia 

di sini.
72

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemustaka 

memilih ruang referensi karena informasi yang dicari tidak ada dikoleksi umum, 

jadi kebanyakan responden datang ke pustakaan memilih ruang referensi sebagai 
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 Wawancara dengan Nur Ezati Binti Muhammad Khamar, Jurusan Syariah Perbankan, pada 
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 Wawancara dengan Guna Dinda, Jurusan Sosiologi Agama, pada tanggal 15 November 
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sarana informasi. Koleksi referensi adalah koleksi rujukan. Karena sifatnya, 

koleksi referensi ini tidak dibaca seluruhnya oleh pemustaka, hanya diambil 

informasi yang diinginkan saja. Koleksi ini meliputi kamus, ensiklopedia, manual, 

almanak, buku tahunan, atlas, direktori, data statistik, peraturan/undang- undang, 

dan biografi. Koleksi referensi hanya dibaca di tempat atau difotokopi. 

Pemustaka menilai bahwa ruang referensi mampu memenuhi kebutuhan, 

keinginan dan harapannya akan koleksi yang diinginkannya. Dengan 

perlengkapan buku-buku di ruang referensi pemustaka akan sering berkunjung 

dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan membaca. Pemustaka mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan di ruang referensi Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Nur Ezati Binti Muhammad Khamar bahwa: 

Di ruang referensi 'lebih mudah untuk mencari buku karena lebih lengkap, 

namun ada juga tidak menemukannya tergantung buku.
73

 

 

Arzi Sah Hendra juga menambahkan bahwa: 

 

Kadang menemukan buku yang dicari ruang referensi, namun tidak 

menemukan, itu tergantung buku juga, tidak semua lengkap di ruang 

referensi.
74

 

 

Juliadar juga mengatakan bahwa: 

 

Saya mendapatkan informasi tentang kebutuhan yang saya inginkan, 

karena di ruang referensi lebih lengkap bukunya dari pada ruang yang lain, 

tetapi dikatakan lengkap tidak terlalu lengkap juga.
75

 

 

Sukma Nuria Fitra juga menambahkan bahwa: 

 

Kadang-kadang menemukan informasi di ruang referensi, akan tetapi saya 
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 Wawancara dengan Nur Ezati Binti Muhammad Khamar, Jurusan Syariah Perbankan, pada 
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 Wawancara dengan Arzi Sah Hendra, Jurusan Hukum Pidana Islam, pada tanggal 17 
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ke ruang referensi sering untuk baca-baca sambil cari tugas.
76

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kadang-kadang sebagian 

pemustaka mendapatkan informasi yang dibutuhkan di ruang referensi karena 

informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhan. Sebagian pemustaka 

menganggap koleksi di ruang referensi kurang lengkap, sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan. Jadi informasi atau literatur yang dibutuhkan oleh pemustaka 

masih kurang tersedia di ruang referensi Perpustakaan UIN Ar-Raniry. Persepsi 

pemustaka terhadap sikap dan prilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan 

di ruang referensi Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Habibah bahwa: 

Semaksimal mungkin saya selalu berusaha dalam memberikan pelayanan 

berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh pemustaka, seperti dengan 

pengelompokan buku-buku sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan 

berusaha memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan.
77

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pustakawan selalu 

mengupayakan pelayanan referensi yang bersifat khusus dengan tujuan agar 

memuaskan pemustaka yang berkunjung di ruang referensi. Dalam hal ini 

pustakwan atau pengelolah perpustakaan sangat berperan penting dalam 

pelayanan referensi untuk memuasakan para pemustaka tersebut. 

Dalam mewujudkan kepuasan bagi pemustaka, di mana kepuasan yang 

teijadi akan berdampak pada kepercayaan pemustaka akan layanan yang diberikan 

dengan selalu memanfaatkan dan menggunakan pelayanan perpustakaan sebagai 

salah satu sarana akan kebutuhan informasi bagi pemustaka. Maka untuk 
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membuktikan hasil wawancara dari petugas layanan di ruang referensi penulis 

mewawancarai pemustaka, sebagaimana yang dikatakan oleh Juliadar bahwa: 

Sikap dan prilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di ruang 

referensi lumayan bagus, tetapi kadang saat ada pengunjung yang ribut 

dan mengganggu tidak ada petugas yang mengatur.
78

 

 

Nur Ezati Binti Muhammad Khamar menambahkan bahwa: 

 

Sangat baik, sopan dan ramah kalau lama-lama di ruang referensi pun 

tidak membuat saya bosan.
79

 

 

Guna Dinda juga menambahkan bahwa: 

 

Ketika saya lupa seperti mengeluarkan buku dari ruang referensi, 

kemudian pustakawan menengur saya dengan kata yang lemah lembut.
80

 

 

Arzi Sah Hendra juga menambahkan bahwa 

 

Kurang memuaskan karena petugasnya kurang ramah, sayapun belum 

pernah bertanya kepada petugas mengenai buku yang dicari.
81

 

 

Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa petugas sangat sopan 

dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka di saat 

pemustaka bertanya kepada petugas dengan respon baik.
82

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pustakawan mempunyai 

tutur kata yang baik kepada pemustaka dalam mengingatkan kesalahan seperti 

mengeluarkan buku dari ruang referensi. Jadi petugas referensi selalu bersikap 

ramah dan sopan kepada semua pengunjung. Dengan sikap sopan dari pemustaka 

dapat mencerminkan perilaku yang baik yang dapat membuat betah para 

pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Sifat kesopanan lebih menonjolkan 
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pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Dari tutur bicara pun orang dapat 

melihat kesopanan seseorang. Kesopanan adalah adat sopan santun, tingkah laku 

(tutur kata) yang baik dan tata karma. 

Sikap dan prilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di ruang 

referensi sangat memuaskan. Memuaskan dalam arti sikap dan prilaku 

pustakawan dalam memberikan pelayanan di ruang referensi sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka. Persepsi pemustaka terhadap kecepatan petugas dalam 

memberikan layanan di ruang referensi. 

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Asraf Bin Monadri bahwa: 

 

Sangat baik dalam memberikan layanan, sesuai dengan keinginan karena 

kecepatan petugas tidak membuang waktu dalam mencari informasi.
83

 

 

Guna Dinda menambahkan bahwa: 

 

Tidak ada tanggapan apa-apa memang sudah masuk ke dalam kiteria 

memuaskan.
84

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sangat memuaskan 

terhadap kecepatan petugas dalam memberikan layanan. Oleh karena itu 

pustakawan sudah mengetahui dengan baik apa yang menjadi fungsi dan peranan 

dirinya dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan. Keberhasilan fungsi 

perpustakaan tergantung pada peran pustakawan dalam mengelola perpustakaan. 

Sikap pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka ikut 

menentukan besar kecilnya minat pemustaka untuk memanfaatkan koleksi 

perpustakaan. 
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Saat ini waktu layanan di ruang referensi yang tersedia di Perpustakaan 

UIN Ar-Raniry adalah mulai pukul 08:00-16:15 wib, persepsi pemustaka terhadap 

jam buka pelayanan di ruang referensi. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nurul Hadi bahwa: 

 

Jam pelayanan di buka di ruang referensi pada hari senin sampai kamis 

dari jam 08:00 sampai 12:00 Wib dari jam 14:00 sampai 16:15 Wib. 

Sedangkan hari jumat dari jam 08:00 sampai 11:30 wib dari jam 14:00 

sampai 16:15 Wib, sedangkan hari sabtu dan minggu tidak ada pelayanan, 

namun ruang referensi tetap dibuka seperti biasa.
85
 

 

Untuk membuktikan hasil wawancara dari petugas penulis mewawancarai 

pemustkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nazar Mardiah mengatakan bahwa: 

Waktu yang diberikan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan sudah 

bagus seperti itu, baginya saya waktu itu bisa dimaksimalkan dalam 

membaca dan mencari buku, itupun sudah panjang.
86
 

 

Asraf Bin Monadri menambahkan bahwa: 

 

Kurang memuaskan karena waktu tersedia terlalu singkat, belum membuat 

tugas untuk membaca pun tidak cukup.
87
 

 

Heni Aprilia juga menambahkan bahwa: 

 

Waktu pelayanan yang di sediakan di ruang referensi sangat puas, karena 

terlalu banyak, saya sempat memcari buku dan membaca lagi.
88

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa layanan waktu 

pemustaka sangat puas terhadap jam buka pelayanan di ruang referensi yang 

tersedia di Perpustakaan UIN Ar-Raniry senin sampai kamis dari jam 08:00 

sampai 12:00 Wib dari jam 14:00 sampai 16:15 Wib. Sedangkan hari jumat dari 
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jam 08:00 sampai 11:30 wib dari jam 14:00 sampai 16:15 Wib, karena 

kebanyakan yang datang kepustakaan memanfaatkan waktu dalam membaca dan 

mencari referensi. Pemustaka menganggap bahwa pelaksanaan jadwal waktu 

pelayanan di ruang referensi terlalu tepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemustaka merasa puas terhadap pelaksanaan jadwal waktu pelayanan di ruang 

referensi. Keadaan tersebut tercermin dari persepsi pemustaka yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan jadwal waktu pelayanan sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan baik waktu buka maupun tutup. 

Waktu pelayanan pada ruang referensi sudah baik, hal ini dibuktikan 

bahwa pustakawan selalu tepat waktu dalam memberikan pelayanan di ruang 

referensi dan telah ditentukan waktu pelayanan untuk hari senin sampai hari 

jumat, namun pada hari sabtu dan minggu tetap dibuka dan tidak ada pelayanan 

yang diberikan oleh petugas. Pustakawan pun selalu siap dalam melayani 

pemustaka, sehingga proses penelusuran menjadi mudah. Persepsi pemustaka 

terhadap kecepatan pustakawan dalam memberikan informasi yang pengguna 

butuhkan.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Habibah Bahwa: 

 

Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka, sehingga 

pemustaka merasa terbantu dalam mencari informasi atau masalah yang 

mereka butuhkan. Dengan seperti itu pemustaka merasakan kepuasaan 

dalam berkunjung di ruang referensi.
89

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pustakawan memberikan 

pelayanan kepada kemustaka menurut kebutuhan pemustaka, maka untuk 
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membuktikan hasil wawancara dari petugas penulis mewawancarai pemustaka. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yank Meriyana bahwa: 

Petugas dalam memberikan pelayanan sangat cepat, di mana di saat saya 

bertanya kepada petugas mengenai buku saya cari, petugas begitu cepat 

menemukan buku tersebut.
90
 

 

Nur Ezati Binti Muhammad Khamar menambahkan bahwa: 

 

Kurang memuaskan dan kurang mendukung, dalam mendapatkan 

informasi dari petugas, di mana diwaktu bertanyak kepada petugas 

mengenai buku yang saya cari petugas hanya memberikan kode buku saja, 

tetapi petugas tidak menunjukkan di mana letakkan buku tersebut.
91
 

 

Heni Aprilia juga menambahkan bahwa: 

 

Kecepatan dalam memberikan pelayanan petugas dalam mencari referensi 

sudah tepat di mana di waktu saya bertanya menengenai letak buku, 

petugas langsung menunjukkan buku tersebut di rak, tanpa harus dicari 

terlebih dahulu.
92
 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pustakawan dalam 

memberikan layanan kepada pemustaka sangat cepat. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemustaka merasa puas mengenai kecepatan pelayanan pustakawan di 

ruang referensi. Keadaan tersebut tercermin dari pendapat pemustaka yang 

menyatakan bahwa pustakawan mampu menjamin terselesainya pelayanan dengan 

segera, misalnya dalam pelayanan mencari referensi. 

Pustakawan memberikan kemudahan bagi pemustaka untuk menemui 

petugas dalam meminta bantuan terhadap kesulitan yang ditemui dalam 

aktifitasnya dalam mencari suatu informasi, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemustaka merasa puas mengenai kedisiplinan petugas dalam melaksanakan 
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tugasnya. Keadaan tersebut tercermin dari pendapat pemustaka yang menyatakan 

bahwa petugas taat kepada aturan waktu yang telah ditetapkan sehingga ketika 

pemustaka perpustakaan melakukan suatu transaksi atau meminta bantuan, 

petugas dapat ditemui sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Persepsi 

pemustaka keramahan pustakawan dalam memberikan layanan referensi 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Habibah bahwa: 

Saya selalu memberikan sapaan yang baik kepada pemustaka agar 

membuat pemustaka merasa terbantu ketika sedang mencari informasi 

yang dibutuhkan.
93

 

 

Juliadar menambahkan bahwa: 

 

Bagus jika ingin bertanya lebih mudah, karena sikap dari petugasnya 

ramah jadi tidak segan jika kita ingi bertanya.
94

 

 

Asraf Bin Monadri juga menambahkan bahwa: 

 

Sangat menyukai dalam berkunjung kepustaka walaupun sesering munkin 

karena keramahan pustakawan membuat semangat dalam berkunjung 

ruang referensi.
95

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keramahan pustakawan 

dalam memberikan layanan referensi kepada pengunjung sangat baik dan sikap 

yang ramah akan memberi kesan yang baik kepada pemustaka perpustakaan dan 

pengunjung. Pemustaka datang ke perpustakaan tentunya bermaksud mencari 

buku yang dibutuhkan, maka semaksimal mungkin pemustaka berkunjung dapat 

dilayani pustakawan dengan selalu menyapa, tersenyum dengan sikap peduli, 

dapat mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan antara pemustaka dan 
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pustakawan. 

Keramahan dalam melayani pengunjung merupakan salah satu cara yang 

harus dimiliki oleh pustakawan, di mana pustakawan harus memberikan tutur kata 

yang sopan sehingga akan terkesan pada pemustaka dalam berkunjung terutama di 

ruang referensi. 

Kehadiran pustakawan dalam melayani pemustaka sangat diharapkan oleh 

pemustaka jasa informasi yang ada di ruang referensi, pustakawan memberikan 

layanan dengan baik yang mana dengan senang hati menerima kedatangan 

pengunjung. Pustakawan yang ada saat ini dituntut dalam memberikan pelayanan 

yang baik kepada pemustakanya, terutama dalam hal sikap yang ramah akan 

pemberian informasi, penampilan yang baik serta kemampuan dalam menagani 

masalah yang terdapat pada layanan referensi, agar pemustaka tidak merasa 

kecewa dalam menemukan kebutuhan informasi di ruang referensi. Persepsi 

pemustaka terhadap kepedulian petugas dalam menjawab pertanyaan pemustaka 

yang berhubungan dengan layanan referensi 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nazar Nardiah bahwa: 

 

Petugas tidak peduli terhadap saya di saat saya tidak menemuka buku yang 

saya cari sudah mondar mondir saya cari, tidak adapun petugas untuk 

bertanya kepada saya apa yang saya cari.
96

 

 

Asraf Bin Monadri menambahkan bahwa: 

 

Kepedulian pustakawan dalam memberikan pelayanan sangat baik, di 

mana saya barusan tanya judul buku langsung diantar ke rak yang 

bersangkutan, saya kira juga sudah cukup bagus.
97
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Sukma Buria Fitra juga menambahkan bahwa: 

 

Petugas membantu dalam mencari insformasi yang saya butuhkan dan 

sesuai dengan permintaan saya.
98

 

 

Guna Dinda juga menambahkan bahwa: 

 

Petugas ruang referensi sangat peduli kepada pemustaka, di mana di saat 

saya bertanya langsung dijawab, sikapnya sangat bersahabat.
99

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa petugas sangat peduli 

terhadap pemustaka dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan 

layanan referensi sangat baik dalam hal ini pustakawan ringan tangan dalam 

memberi bantuan yang diharapkan oleh pemustaka sesuai dengan informasi yang 

dibutuhkan, karena seseorang pustakawan juga sangat dibutuhkan oleh pemustaka 

atau pengunjung karena kepada siapa lagi mereka akan bertanya dan menerima 

bantuan mengenai kesulitan yang dihadapinya, gerak cepat atau tindakan 

pustakawan dalam merespon keluhan atau kebutuhan pemustaka. 

Persepsi pemustaka terhadap kesabaran petugas dalam menghadapi pemustaka 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yank Meriyana bahwa: 

Sangat baik, karena untuk menghadapi pemustakaan bukan hal yang 

mudah, pasti ada saja yang bertingkah. Saya salut dengan sikap sabar . 

petugas terhadap pemustaka.
100

 

 

Yoema Kumia Y menambahkan bahwa: 

 

Walaupun kebanyakan yang berkunjung tetapi petugas tidak kenal lelah 

dalam menghadapi berbagai pemustaka yang bertanya.
101

 

 

Juliadar juga menambahkan bahwa: 
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Baik sekali, karena saya sering mencari buku di ruang referensi kalau saya 

belum menemukan sering bertanya bolak-balik, tetapi petugas masih sabar 

dalam menjawab pertanyaan dari saya.
102

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesabaran petugas dalam 

menghadapi pemustaka sangat baik. Di mana sikap perhatian ini dapat diukur 

dengan kesabaran petugas dalam memberikan solusi dalam mencari referensi. 

Persepsi pemustaka terhadap perhatian petugas dalam memahami kebutuhan 

pemustaka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukma Nuria Fitra bahwa: 

Petugas sangat baik dan perhatian dalam memberikan pelayanan, di mana 

saat saya mengalami kesulitan dalam mencari buku, petugas bertanya buku 

apa yang saya cari, kemudian petugas menunjukkan buku tersebut kepada 

saya.
103

 

 

Nazar Mardiah menambahkan bahwa: 

 

Petugas sangat memahami kebutuhan kami dan mereka membatu tentang 

apa yang saya butuhkan.
104

 

 

Yoema Kumia Y menambahkan bahwa: 

 

Tidak perhatian sama sekali, saya hanya mencari sendiri informasi yang 

dibutuhkan dan petugas seakan-akan tidak peduli.
105

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perhatian petugas dalam 

memahami kebutuhan pemustaka sangat baik serta pustakawan memberikan 

perhatian kepada pemustaka, pustakawan dapat memberikan solusi bijak kepada 

pemustaka. 
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Mengenai hal tersebut dapat dipahami bahwa kualitas layanan referensi di 

ruang referensi perpustakaan UIN AR-Raniry umumnya pemustaka menilai 

kualitas layanan ruang referensi sangat memuaskan. Memuaskan dalam arti 

kebutuhan pemustaka mendapatkan informasi terpenuhi dengan koleksi bahan 

referensi yang ada di referensi dan sikap ramah dari pustakawan dalam membantu 

pemustaka dalam mencari informasi. 

C. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi pemustaka tehadap kinerja 

pelayanan pemustaka di ruang referensi menunjukan bahwa pelayanan sudah baik. 

Hal ini dapat dilihat dari penyediaan bahan pustaka atau sumber informasi secara 

tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pemustaka sebagai 

kebutuhan pemustaka. Ada yang memberikan pelayanan yang baik dan tidak baik. 

Di mana pelayanan baik jika pelayanan dianggap sangat baik atau baik oleh 

pemustaka, begitu pun sebaliknya dikatakan pelayanan tidak baik jika mencakup 

semua pelayanan yang ada diperpustakaan dianggap kurang baik dan tidak baik 

oleh pemustaka. Sebagaimana table dibawah ini. 

Tabel 4.9 Simpulan Hasil Penelitian Variabel Persepsi Pemustaka terhadap 

Layanan Referensi di UIN Ar-Raniry 

 

No 
Sangat Persentasi Baik Persentasi Kurang Persentasi Tidak Persentasi 

F % F % F % F % 

1 11 15 42 56 21 28 1 1 

2 12 16 48 64 11 15 4 5 

3 10 13 39 52 22 29 4 5 

4 8 11 40 46 20 27 7 9 

5 13 17 41 55 20 27 1 1 

6 15 20 39 52 20 27 1 1 

7 23 31 40 53 12 16 0 0 
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8 19 25 42 56 12 16 2 3 

9 24 32 39 52 11 15 1 1 

10 21 28 43 57 10 13 1 1 

11 28 37 39 52 8 11 0 0 

12 30 40 37 49 8 11 0 0 

13 24 32 43 57 7 9 1 1 
Sumber : Diolah dari data dataprimer 2017 

Berdasarkan Tabel 5.0 dapat diketahui simpulan dari persepsi 75 

responden terhadap layanan referensi di UIN Ar-Raniry yaitu  sejumlah 48 

responden (64%) menyatakan baik,  30 responden (40%) menyatakan sangat baik, 

sejumlah 21 responden (28%) menyatakan kurang baik dan 7 responden (9%) 

menyatakan tidak baik.  Data tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan 

jawaban dari setiap responden menyatakan bahwa persepsi pemustaka terhadap 

layanan referensi di UIN Ar-Raniry adalah baik sesuai dengan harapan 

pemustaka. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pesepsi pemustaka 

terhadap layanan referensi berada pada 60%-79% sesuai dengan hasil wawancara 

yang didapat bahwa sebagai besar persepsi pemustaka terhadap layanan referensi 

sangat sesuai dengan harapan pemustaka, hal tersebut dapat disesuaikan dengan 

hasil dilapangan. 

Sesuai dengan hasil diatas bahwa pustakawan sesalu siap membantu ketika 

para pemustaka referensi sedang mengalami kesulitan. Selain itu apabila para 

pemustaka mengalami kebingungan maka setiap pertanyaan yang diajukan kepada 

pustakawan akan dijawab dengan baik oleh para pustakawan, tidak hanya dijawab 

dengan baik, namun sikap para pustakawan juga sopan santun dalam berkata. 

Pemustaka merasa bahwasanya para pustakawan selalu siap dan sabar dalam 
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menjawab segala pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh para 

pustakawan. Sehingga tidak perlu banyak waktu apabila permasalahan yang 

dikeluhkan oleh pemustaka merupakan keluhan dan permasalahan yang dapat 

diselesaikan saat itu juga. 

Sikap kepedulian dalam melayani pemustaka dilakukan oleh pustakawan 

salah satunya adalah penuh perhatian yaitu pustakawan memberikan perhatian 

kepada pemustaka, hal-hal mana yang dianggap sulit bagi pemustaka, pustakawan 

dapat memberikan solusi bijak kepada pemustaka. Ini artinya pustakawan harus 

membangun rasa peduli dengan kebutuhan pemustaka untuk memberikan rasa 

nyaman. 

Pada umumnya perpustakaan selalu memberikan kebebasan kepada 

pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, namun hal itu tidak 

terlepas dan bimbingan dan arahan dari petugas perpustakaan terkhusus di layanan 

referensi, dengan penerapan seperti ini, pemustaka akan lebih leluasa dalam 

memilih informasi yang diinginkan, sehingga proses pelayanan akan beijalan 

sesuai yang diharapkan. 

Kegiatan pokok yang dilakukan pustakawan khususnya memberikan 

pelayanan kepada pemustaka, dalam menemukan informasi yang dibutuhkan oleh 

pemustaka. Dengan cara menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemustaka 

kemudian menjawab dengan menggunakan koleksi referensi, memberi bimbingan 

untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

Pelayanan tersebut diberikan agar perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan 

informasi dari pemustakanya, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada 
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pemustaka dalam mendapatkan informasi. 

Kehadiran pustakawan dalam melayani pemustaka sangat diharapkan oleh 

pemustaka jasa informasi yang ada di perpustakaan, pustakawan memberikan 

layanan dengan baik yang mana dengan senang hati menerima kedatangan 

pemustaka. Hal ini untuk proses penemuan informasi yang cepat dan tepat. 

Kemudahan yang diberikan pustakawan dalam hal penataan koleksi yang 

baik untuk .memudahkan pemustaka dalam menemukan informasi referensi, 

untuk itu peran pustakawan dalam menyusun dan mengatur letak koleksi harus 

lebih terarah, sehingga pemustaka tidak terlihat kesulitan untuk menemukan 

informasi yang ada pada layanan referensi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dimpulkan bahwa sebagian besar persepsi 

pemustaka terhadap pelayanan referensi dalam kegiatan untuk membantu 

pemustaka untuk menemukan berbagai informasi, dan pelayanan referensi dalam 

hal ini dapat berupa bantuan dari pelayanan perpustakaan secara keseluruhan 

sesuai dengan data 60%-79% yang menyatakan sebagian besar pemustaka merasa 

puas dengan pelayanan yang diberi oleh para Perpustakaan di UPT UIN-AR-

Raniry  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini terkait dengan persepsi pemustaka terhadap pelayanan 

referensi di UPT Perpustakaan UIN AR-Raniry dapat dikatakan sudah cukup baik 

menyangkut kemampuan para pustakawan referensi untuk memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat juga sudah baik. Daya tanggap pustakawan di ruang referensi 

sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden berada pada 60%-

79% yang menyatakan sebagian besar ketersedian ruang referensi yang begitu 

membantu dalam memberikan bimbingan, pengawasan kepada para pemustaka 

referensi apabila merasa kebingungan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan 

referensi atau hal lain yang berkaitan dengan layanan di ruang referensi. 

Kemampuan dan sikap pustakawan pada layanan referensi sudah cukup 

baik dalam hal keramahan, pustakawan sangat ramah dan sopan dalam 

memberikan bantuan kepada pemustaka, dan sapa, sehingga pemustaka merasa 

nyaman.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di UPT Perpustakaan UIN AR-

Raniry, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pustakawan diharapkan pihak perpustakaan layanan referensi perlu 

mengadakan evaluasi terhadap penelusuran informasi layanan pada bagian 

layanan referensi agar lebih baik lagi sehingga mencapai hasil yang puas. 
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PEDOMAN DARTAR WAWANCARA 

PERSEPSI PEMUSTAKA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN 

REFERENSI DI UPT PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY 

 

 

Petunjuk Pengisian Wawancara 

   Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan soal yang telah penulis sediakan.  

Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum: 

1. Siapa nama Bapak? 

2. Apa pendidikan terakhir Bapak? 

3. Berapa usia Bapak?  

PERTANYAAN 

1. Berapakah dalam seminggu pemustaka berkunjung ke Perpustakaan UIN 

Ar- Raniry? 

2. Apa tujuan pemustaka datang ke Perpustakaan UIN Ar-Raniry? 

3. Apa tujuan pemustaka memilih ruang referensi dalam mencari bahan 

informasi? 

4. Bagaimana pemustaka mendapatkan informasi yang dibutuhkan di ruang 

referensi? 

5. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap sikap dan prilaku pustakawan 

dalam memberikan pelayanan di ruang referensi? 

6. Bagaimana  persepsi pemustaka terhadap kecepatan petugas dalam 

memberikan layanan di ruang referensi? 

7. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap kecepatan pustakawan dalam 

memberikan informasi yang pengguna butuhkan? 

8. Bagaimana persepsi pemustaka keramahan pustakawan dalam 

memberikan layanan referensi? 

9. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap jam buka pelayanan di ruang 

referensi? 

10. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap kepedulian petugas dalam 

menjawab pertanyaan pemustaka yang berhubungan dengan layanan 

referensi? 



 

 

11. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap kesabaran petugas dalam 

menghadapi pemustaka? 

12. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap perhatian petugas dalam 

memahami kebutuhan? 

13. Bagaimana persepsi pemustaka terhadap kemampuan pustakawan 

referensi dalam mengelola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN DARTAR ANGKET 

PERSEPSI PEMUSTAKA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN 

REFERENSI DI UPT PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY 

 

 

Petunjuk Pengisian Wawancara 

   Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan soal yang telah penulis sediakan.  

Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum: 

1. Siapa nama Bapak? 

2. Apa pendidikan terakhir Bapak? 

3. Berapa usia Bapak?  

PERTANYAAN 

1. Pemustaka sering berkunjung ke Perpustakaan UIN Ar- Raniry 

a. Iya  

b. Tidak 

c. Seminggu sekali 

d. Setiap Hari 

2. Tujuan pemustaka datang ke Perpustakaan UIN Ar-Raniry  

a. Mencari bahan kuliah 

b. Membaca 

c. Buat tugas 

d. Mencari referensi 

3. Tujuan pemustaka memilih ruang referensi dalam mencari bahan 

informasi 

a. Mencari bahan kuliah 

b. Membaca 

c. Buat tugas 

d. Mencari referensi 

4. Pemustaka mendapatkan informasi yang dibutuhkan di ruang referensi 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Tidak sama sekali 

d. Iya sering 

5. Persepsi pemustaka terhadap sikap dan prilaku pustakawan dalam 

memberikan pelayanan di ruang referensi. 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 

d. Buruk 

6. Persepsi pemustaka terhadap kecepatan petugas dalam memberikan 

layanan di ruang referensi. 

a. Sangat cepat 

b. Cepat 

c. Kurang Cepat 

d. Lambat 

7. Persepsi pemustaka terhadap kecepatan pustakawan dalam memberikan 



 

 

informasi yang pengguna butuhkan. 

a. Sangat cepat 

b. Cepat 

c. Kurang Cepat 

d. Lambat 

8. Persepsi pemustaka keramahan pustakawan dalam memberikan layanan 

referensi. 

9. Persepsi pemustaka terhadap jam buka pelayanan di ruang referensi. 

a. Sangat ramah 

b. Ramah 

c. Kurang ramah 

d. Tidak ramah 

10. Persepsi pemustaka terhadap kepedulian petugas dalam menjawab 

pertanyaan pemustaka yang berhubungan dengan layanan referensi. 

a. Sangat peduli 

b. Peduli 

c. Kurang peduli 

d. Tidak peduli 

11. Persepsi pemustaka terhadap kesabaran petugas dalam menghadapi 

pemustaka 

a. Sangat sabar 

b. sabar 

c. Kurang sabar 

d. Tidak sabar 

12. Persepsi pemustaka terhadap perhatian petugas dalam memahami 

kebutuhan 

a. Sangat perhatian 

b. Perhatian 

c. Kurang perhatian 

d. Tidak perhatian 

13. Persepsi pemustaka terhadap kemampuan pustakawan referensi dalam 

mengelola 

a. Sangat mampu 

b. Mampu 

c. Kurang mampu 

d. Tidak mampu 

 
 



 

 

Lampiran 1 : Tabulasi Data Mentah Hasil Penelitian  

Responden 
Nilai X 

Total 
Nilai Y 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 3 3 4 3 3 4 3 23 3 2 4 2 2 4 17 

2 3 3 3 3 3 4 3 22 2 3 2 3 4 4 18 

3 2 2 2 1 2 3 1 13 3 3 3 4 3 3 19 

4 2 1 3 1 2 2 3 14 3 4 2 3 2 2 16 

5 4 3 4 3 4 3 4 25 1 3 4 3 3 3 17 

6 3 3 4 3 3 4 3 23 3 3 4 3 3 4 20 

7 2 3 2 3 2 4 3 19 4 3 4 3 2 4 20 

8 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 3 2 17 

9 2 3 3 3 2 3 2 18 3 2 4 4 3 3 19 

10 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 17 

11 3 3 3 3 3 3 3 21 1 2 2 2 3 3 13 

12 2 3 3 3 2 3 3 19 2 3 4 5 3 3 20 

13 4 4 3 3 4 3 4 25 3 1 2 2 1 3 12 

14 4 3 3 3 4 3 3 23 3 4 4 3 4 3 21 

15 2 3 3 2 3 3 3 19 2 3 3 4 3 3 18 

16 3 3 3 3 2 3 3 20 4 3 4 3 2 3 19 

17 3 3 2 2 2 2 3 17 3 2 3 2 2 2 14 

18 3 3 3 2 4 4 3 22 4 3 4 2 4 4 21 

19 2 3 2 1 2 3 4 17 2 3 2 1 2 3 13 

20 3 2 2 3 3 2 2 17 2 4 4 3 2 3 18 

21 3 3 1 1 4 2 3 17 3 3 1 1 4 2 14 

22 3 3 3 2 4 2 3 20 3 3 3 2 4 2 17 

23 2 3 2 2 3 2 2 16 2 3 2 2 3 2 14 

24 3 3 2 3 3 2 4 20 2 2 2 4 3 2 15 

25 2 3 2 2 2 4 1 16 3 3 4 3 1 4 18 

26 2 1 3 2 3 2 2 15 2 1 3 2 3 2 13 

27 2 3 2 2 3 2 3 17 3 3 2 3 3 2 16 

28 3 2 2 4 3 3 3 20 3 2 2 3 4 3 17 

29 3 3 2 3 3 3 3 20 3 4 3 2 3 3 18 

30 3 3 4 2 3 3 2 20 2 4 3 3 3 2 17 

31 3 4 3 3 2 2 3 20 4 3 3 4 3 3 20 

32 3 3 2 3 3 2 3 19 3 3 2 3 3 2 16 

33 2 3 3 4 3 3 2 20 4 3 3 4 3 3 20 

34 2 3 3 2 3 2 2 17 2 4 4 3 3 2 18 

35 4 3 4 1 4 3 2 21 1 3 2 3 4 3 16 

36 4 4 2 3 2 3 2 20 1 4 2 3 2 3 15 

37 3 3 1 2 2 3 3 17 3 3 1 2 2 3 14 

38 3 3 3 4 2 2 3 20 2 2 3 4 3 2 16 



 

 

39 4 3 2 2 2 2 2 17 1 3 4 2 3 2 15 

40 2 3 4 2 2 2 3 18 2 3 4 2 3 2 16 

41 3 3 2 2 3 2 3 18 3 3 2 2 3 2 15 

42 4 4 2 3 2 2 3 20 3 3 3 4 2 2 17 

43 3 3 2 1 4 3 4 20 2 2 4 1 4 3 16 

44 3 3 3 2 4 2 4 21 3 3 3 2 4 2 17 

45 2 1 1 2 3 4 2 15 2 1 3 2 3 4 15 

46 3 3 2 2 2 4 3 19 2 3 2 2 2 4 15 

47 2 2 2 2 2 3 2 15 3 2 3 3 3 3 17 

48 2 2 2 3 2 2 3 16 2 2 2 3 2 2 13 

49 3 4 2 3 1 2 2 17 3 4 2 3 1 2 15 

50 2 2 3 4 3 2 3 19 4 3 3 1 3 2 16 

51 2 2 3 2 4 1 3 17 4 3 4 2 4 1 18 

52 4 4 4 3 2 3 2 22 4 4 4 3 2 3 20 

53 2 3 2 3 3 2 2 17 2 3 2 3 3 2 15 

54 3 3 3 2 3 4 1 19 3 3 4 3 3 4 20 

55 2 2 3 3 2 2 4 18 4 3 3 4 2 2 18 

56 2 3 2 3 2 3 3 18 2 3 2 2 2 3 14 

57 1 1 2 1 4 3 2 14 4 1 3 3 4 3 18 

58 3 3 3 4 2 2 3 20 3 3 3 4 2 2 17 

59 3 4 1 3 2 2 3 18 2 4 2 3 2 2 15 

60 3 3 2 4 2 4 3 21 2 3 4 4 1 4 18 

61 3 3 2 4 2 2 3 19 3 3 2 4 2 2 16 

62 2 3 3 3 2 2 3 18 4 3 3 3 1 2 16 

63 2 4 4 3 6 2 3 24 2 4 4 3 6 2 21 

64 4 4 3 2 2 3 4 22 3 1 3 2 4 3 16 

65 4 4 3 3 3 3 2 22 3 3 3 3 4 4 20 

66 2 3 3 2 3 2 3 18 1 2 3 2 3 3 14 

67 3 2 2 2 3 2 1 15 3 3 2 2 4 2 16 

68 2 3 4 3 3 2 2 19 3 3 3 3 3 3 18 

69 3 4 3 2 3 4 2 21 4 3 3 2 4 4 20 

70 2 3 3 3 2 2 3 18 3 4 2 3 3 3 18 

71 2 3 3 4 4 3 4 23 3 2 3 4 4 3 19 

72 3 2 3 2 3 3 4 20 2 3 4 2 2 2 15 

73 4 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 3 2 3 19 

74 2 3 4 2 3 4 2 20 1 2 4 2 3 4 16 

75 3 4 3 3 2 3 2 20 4 1 4 3 3 2 17 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 : Output Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Variabel X dan Y  

Correlations 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 Total2 

x1 Pearson Correlation 1 -.002 .133 .109 -.037 -.017 .674
**

 

Sig. (2-tailed)  .986 .255 .353 .133 .882 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 

x2 Pearson Correlation -.002 1 -.007 .136 -.092 -.128 .731
**

 

Sig. (2-tailed) .986  .950 .245 .431 .276 .004 

N 13 13 13 13 13 13 13 

x3 Pearson Correlation .133 -.007 1 .141 .063 .239
*
 .605

**
 

Sig. (2-tailed) .255 .950  .228 .589 .039 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 

x4 Pearson Correlation .109 .136 .141 1 -.146 .010 .677
**

 

Sig. (2-tailed) .353 .245 .228  .210 .933 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 

x5 Pearson Correlation -.037 -.092 .063 -.146 1 -.037 .629
**

 

Sig. (2-tailed) .133 .431 .589 .210  .132 .004 

N 13 13 13 13 13 13 13 

x6 Pearson Correlation -.017 -.128 .239
*
 .010 -.037 1 .774

**
 

Sig. (2-tailed) .882 .276 .039 .933 .132  .001 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Total

2 

Pearson Correlation 
.474

**
 .331

**
 

.605
*

*
 

.477
**

 .329
**

 .374
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .004 .001  

N 13 13 13 13 13 13 13 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 
 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 Total 

y7 Pearson 

Correlation 
1 .497

**
 .080 .150 .033 .121 .640 .583

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .494 .200 .779 .302 .233 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

y8 Pearson 

Correlation 
.497

**
 1 .161 .256

*
 -.081 .071 .602 .578

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .167 .027 .490 .544 .383 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

y9 Pearson 

Correlation 
.080 .161 1 .136 .279

*
 .100 .653 .552

**
 

Sig. (2-tailed) .494 .167  .244 .015 .393 .649 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

y10 Pearson 

Correlation 
.150 .256

*
 .136 1 -.166 -.040 .764 .456

**
 

Sig. (2-tailed) .200 .027 .244  .155 .732 .159 .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

y11 Pearson 

Correlation 
.033 -.081 .279

*
 -.166 1 -.005 .660 .391

**
 

Sig. (2-tailed) .779 .490 .015 .155  .969 .171 .001 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

y12 Pearson 

Correlation 
.121 .071 .100 -.040 -.005 1 -.721 .330

**
 

Sig. (2-tailed) .302 .544 .393 .732 .969  .300 .004 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 



 

 

y13 Pearson 

Correlation 
.140 .102 .053 .164 .160 -.121 621 .451

**
 

Sig. (2-tailed) .233 .383 .649 .159 .171 .300  .000 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 
.583

**
 .578

**
 .552

**
 .456

**
 .391

**
 

.330
*

*
 

.131
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .004 .000  

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Uji Reliabilitas variabel Y dan X 

Case Processlng Summary 

 N % 

Case   Valid           

             

Excludede
a
 

              Total  

10 

0 

10  

100.0 

.0 

100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

 

 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of 

Items 

.800 8 

 

Case Processlng Summary 

 N % 

Case   Valid           

             Excludede
a
 

              Total  

10 

0 

10  

100.0 

.0 

100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of Items 

.790 8 

 

3. Tabel Model Summary  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .431
a
 .209 .297 3.42363 

a. Predictors: (Constant),  X 

 

 

4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 



 

 

1 (Constant) 9.589 2.185  5.762 .001 

X .585 .139 .431 4.996 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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