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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya lah karya kertas utama ini dapat diselesaikan dengan judul 

“Minat Kunjung Mahasiswa/I Di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar”.  

Taklupa pula penulis ucapakan shalawat beserta salam kepada baginda Nabi 

Muhammad Saw, beserta sahabat sampai para pengikutnya yang selalu dinantikan 

syafaatnya hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari bahwa, dalam proses penyusunan karya kertas utama ini 

banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan, baik moral maupun material dari 

berbagai pihak.oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 

bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya kertas utama ini. 

Kertas karya ini sebagai salah satu tugas yang harus penulis selesaikan guna 

menyelesaikan studi program Diploma III Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam menyelesaikan kertas 

karya ini penulis mendapat banyak kesulitan, baik dalam menulis maupun dalam 

mengumpulkan data-data. Namun demikian, penulis banyak mendapat bantuan dari 

berbagai puhak terutama dalam pengarahan penulisan dan pengumpulan data yang 
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diperlukan, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan banyak 
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yang bermanfaat dan terpelajar. 

2. Bapak DR. Fauzi Ismail, M.Si sebagai dekan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

3. Bapak Ruslan, M.LIS selaku ketua program studi Diploma III Ilmu 

Perpustakaan. 

4. Ibu Suraiya, M.Pd yang telah memberi bimbingan dan pengarahan secara 

tulus ikhlas dari awal hingga penulisan ini selesai. 

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 

Darusslam Banda Aceh, yang telah mendidik dan membantu penulis sejak 

penulis mulai belajar sebagai mahasiswa hingga selesainya penulisan 

kertas karya ini. 

6. Ucapan terimakasih penulis kepada bapak T. Mulkan Safri, M.IP selaku 

kepala perpustakaan Universitas Abulyatam Aceh Besar serta kak Cut 

Laini, S.IP selaku pamong lapangan yang telah memberikan izin dan ilmu 

guna melaksanakan latihan kerja perpustakaan dan membantu penulis 
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dalam melaksanakan LKP. Dan juga membantu dalam bimbingan 

penulisan kertas karya umum. 

7. Terimakasih kepada kakak saya Eva Yulinda dan abang saya Angga 

Harfandi dan abang Fajar Dilan yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan di segala aktivitas saya. Serta memberikan masukan positif 

sehingga saya mampu menyelesaikan gelar A.MD saya. 
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Penulis menyadari bahwa kertas karya ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis 

harapkan demi penyempurnaannya di masa yang akan datang. Akhirnya Allah 

SWT jualah semuanya diserahkan, dengan harapan semoga kertas karya ini 

dapat bermanfaat, terutama bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. Terima kasih bantuan dari semua pihak mendapat balasan 

yang setimpal darinya aamiin ya rabbal alamin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di 

dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan 

(pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam 

berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, 

komputer, dan lain-lain. Semua koleksi sumber informasi tersebut disusun 

berdasarkan sistem tertentu dan dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui 

kegiatan membaca dan mencari informasi bagi segenap masyarakat yang 

membutuhkannya.
1
 

Perpustakaan perguruan tinggi berada di bawah pengawasan dan dikelola oleh 

perguruan tinggi dengan tujuan utamanya membantu perguruan tinggi mencapai 

tujuannya. Dalam pengertian ini, perguruan tinggi adalah universitas, fakultas, 

institute, sekolah tinggi, dan akademik serta berbagai badan bawahannya seperti 

lembaga penelitian. 

Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007 pasal 1 tentang perpustakaan 

disebutkan bahwa perpustakaan sebagai intitusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

                                                             
1
Pawit M. Yusuf, pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah  (Jakarta: Kencana , 

2005).  hlm, 1. 
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memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para 

pemustaka. Sedangkan Perpustakaan perguruan tinggi (PT) merupakan unit pelaksana 

teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, 

mengolah merawat, dan melayankan sumber informasi kepada lembaga induknya 

pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.
2
 

Keberadaan perpustakaan pada institusi pendidikan sangat penting bagi 

kemajuan dan perkembangan institusi tersebut, sebab perpustakaan merupakan suatu 

penyedia informasi yang sering dibutuhkan untuk pendidikan dan penelitian. 

Perpustakaan sebagai unit informasi yang didalamnya terdapat berbagai aspek seperti 

sarana dan prasarana dan seharusnya sudah memberikan layanan yang memuaskan 

bagi pemustaka. Kepuasan pemustaka merupakan tujuan dari pelayanan yang 

berbasis pemustaka, sehingga perpustakaan akan benar-benar mencapai tujuan yang 

diemban. Untuk itu perpustakaan harus meningkatkan layanan yang baik dan 

memberikan kenyamanan bagi pemustaka agar minat kunjung pemustaka meningkat. 

Minat sering pula oleh orang-orang di sebut “interest”.  Minat bisa 

dikelompokkan sebagai sifat atau sikap (traits or attitude) yang memliki 

kecenderungan-kecenderungan atau tendensi tertentu. Minat dapat mempresentasikan 

tindakan-tindakan (represent motives). Minat tidak bisa dikelompokkan sebagai 

                                                             
2
Syihabuddin Qalyubi dkk, dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi ( Yogyakarta: 

Jurusan Ilmu Perpustakan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007) . hlm 

10. 
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pembawaan tetapi sifatnya bisa diusahakan, dipelajari dan dikembangkan.
3
 Selama ini 

minat kunjung pemustaka menjadi permasalahan di perpustakaan. Banyak pemustaka 

yang minat kunjungnya ke perpustakaan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan setiap harinya. 

Perpustakaan universitas abulyatama merupakan salah salah satu perpustakaan 

perguruan tinggi. Adanya perpustakaan induk Universitas Abulyatama ini merupakan 

sebuah sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan civitas akademik, 

dimana perguruaan tinggi ini berada. 

Berdasarkan observasi awal perpustakaan ini ruangannya sudah difasilitasi 

seperti komputer, WI-FI, AC, meja dan kursi untuk pemustaka akan tetapi 

perpustakaan ini sangat sedikit pengunjungnya. Dan dilihat dari observasi setiap 

harinya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan masih rendah. Peneliti melihat 

minat kunjung mahasiswa/i di perpustakaan masih sangat rendah. Oleh karena itu 

berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis 

menarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk karya tulis tentang minat 

kunjung ke perpustakaan dengan mengambil judul “MINAT KUNJUNG 

MAHASISWA/I DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ABULYATAMA 

ACEH BESAR” 

 

 

                                                             
3
Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan(Jakarta: Gramedia,1993).  hal. 191. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah: Bagaimana minat kunjung mahasiswa/I di perpustakaan Universitas 

Abulyatama Aceh Besar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat kunjung 

mahasiswa/i ke Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat bagi perkembangan perpustakaan perguruan 

tinggi, menjadi tambahan informasi bagi para peneliti yang ingin meneliti 

perpustakaan perguruan tinggi dan memberikan sumbangan pemikiran 

tentang rendahnya minat kunjung mahasiswa/I nya untuk berkunjung ke 

perpustakaan. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat 

bagi peneliti, bagi perpustakaan perguruan tinggi, serta bagi peneliti 

berikutnya. 
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a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 

dengan melakukan praktek penelitian langsung untuk lebih memahami 

penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada perkuliahan dan 

mengungkapkan tentang faktor yang mempengaruhi rendahnya minat 

kunjung mahasiswa/I Universitas Abulyatama ke perpustakaan. 

b. Bagi perpustakaan perguruan tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah 

satu sumber informasi dan bahan masukan yang baik bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan masalah ini. 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

dalam melakukan penelitian tentang masalah yang serupa. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif suatu 

penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan serta menganalisis dan 

menarik kesimpulan dari data yang penulis dapatkan. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan yang di kemukakan oleh Mohd Nasir yang 

menjelasakan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian suatu 
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kondisi, suatu pemikiran dan suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.
4
 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

dilakukaan di perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. Alasan 

peneliti menjadikan perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

sebagai tempat penelitian karena perpustakaan tersebut minat kunjung 

pemustakanya rendah. Waktu penelitian ini berlangsung  selama 3 bulan 

mulai dari tanggal 5 maret 2019 sampai dengan  5 juni 2019. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulisan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode yang penulis 

lakukan dengan 4 teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti 

semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam 

kejadian, menghitung, mengukur, Dan menca tatnya. Metode 

observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

                                                             
4
 Mohd Nasir, metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) . hal. 54 
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diselidiki.
5
 Penulis melakukan pengamatan langsung di perpustakaan 

universitas abulyatama untuk mendapatkan data-data di lapangan. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
6
 Di dalam penelitian ini penulis 

mewawancarai pihak yang terlibat dalam hal minat kunjung 

pemustaka ke perpustakaan di perpustakaan Universitas Abulyatama 

Aceh Besar. Serta penulis juga melihat grafik data pengunjung dari 

buku daftar pengunjung yang di sediakan oleh Perpustakaan 

Abulyatama Aceh Besar. 

c. Populasi dan sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu 

yang karakteristiknya ingin kita ketahui. Populasi terbagi 

kepada dua yaitu populasi terbatas dan tidak terbatas. 

Populasi terbatas adalah yang jumlah anggotanya tertentu 

atau diketahui dengan pasti, sedangkan populasi tak terbatas 

adalah populasi yang jumlah anggotanya tidak dapat 

                                                             
5
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara,) . hal. 70 

6
 Ibid, hal 83 
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diketahui dengan pasti.
7
 Pada penelitian ini yang menjadi 

populasinya adalah pemustaka yang terdaftar sebagai anggota 

di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

sebanyak 200 pemustaka. 

2) Sampel 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 

populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas 

dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sampel yang 

tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi akan 

menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat 

dipercaya dan kesimpulannya pun bisa keliru.
8
 Adapun 

teknik pengambilan sampel penulis memilih incidental 

sampling. Incidental sampling adalah penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat di 

gunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui 

itu cocok sebagi sumber data.
9
 Untuk mendapatkan sampel 

yang tepat dan dihitung dengan menggunakan rumus 

sederhana yang dikembangkan oleh Slovin yaitu: 

                                                             
7
 M. Toha Anggoro dkk, Materi Pokok Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2008). Hal. 53. 
8
 M. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006). Hal, 33 

9
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis,  (Bandung: Alfabeta, 2001). Hal. 85 
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 Keterangan: 

 n = besar sampel 

 N = besar populasi 

e = tingkat kepercayaan 90% (0.01).
10

 

maka: 

  
 

       
 

  
   

           
 

  
   

 
 

        dibulatkan menjadi 67. 

Berdasarkan rumus Slovin diatas, dari jumlah 200 

pemustaka di peroleh jumlah sampel sebanyak 67 pemustaka. 

Pada penelitian ini yang menjadi seampel sebanyak 67 

pemustaka. 

 

 

                                                             
10

 Rinwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Penelitisn Pemula, 

(Jakarta: Alfabeta, 2005). Hal. 65. 
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d. Angket (kuisioner) 

Angket merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan 

kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut.
11

 Dalam penelitian ini angket yang digunakan 

adalah angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang disajikan 

dalam bentuk tulisan baik pernyataan maupun pertanyaan sehingga 

responden diminta untuk memilih suatu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda (√). Angket 

disebarkan kepada pemustaka yang datang ke Perpustakaan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar. tujuan dari penyebaran angket 

adalah untuk mendapatkan data pengunjung pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

Tabel. 1.1  

Skala Jawaban Angket 

Alternatif Jawaban  Nilai 

 Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju  3 2 

Tidak Setuju 4 3 

                                                             
11

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2007). Hal. 49 
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Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

F. Penjelasan Istilah 

1. Minat kunjung 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu, gairah keinginan.
12

 Jadi minat kunjung 

adalah sesuatu yang menarik untuk dikunjungi tapi kalau tidak menarik 

maka masyarakat enggan berkunjung. Oleh sebab itu minat kunjung bukan 

merupakan faktor turunan tetapi suatu aktivitas yang perlu pembiasaan. 

Apabila telah menjadi kebiasaan dan setelah menjadi suatu kebutuhan 

maka minat kunjung bisa menjadi budaya kehidupan.
13

  

Minat kunjung merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong 

seseorang mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan. Minat kunjung 

ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk datang dan memanfaatkan 

fasilitas yang disediakan terutama membaca koleksi perpustakaan. minat 

kunjung sangat erat kaitannya dengan minat baca dan keterampilan 

membaca.
14

  

                                                             
12

Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 )  hal. 322 
13

 Natadjuma Rahmad, Masyarakat dan Minat Baca, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 

2008). Hal. 120 
14

 Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah,  (Jakarta: Gramedia, 2001). 

Hal. 182 
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Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah minat kunjung 

mahasiswa/i di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

Menurut Lasa minat kunjung merupakan indikator minat baca dan minat 

ilmu yang tinggi diukur dari tinggi rendahnya kunjungan. Seseorang 

mengunjungi perpustakaan tentunya untuk meminjam koleksi 

perpustakaan, namun tidak sedikit pemustaka sengaja datang ke 

perpustakaan untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan.
15

 Kondisi 

perpustakaan yang memadai yang dapat membuat pemustaka merasa 

nyaman untuk berkunjung ke perpustakaan. 

2. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan dalam bahasa inggris disebut library yang berasal dari 

bahasa latin  librarian, dari buku-buku penyalin, penulis, kerai, penjual 

buku, guru. Perpustakan merupakan suatu ruangan, kelompok ruangan 

atau bangunan, yang menjadi tempat himpunan buku-buku dan bahan-

bahan serupa lainnya.
16

 Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu 

perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, 

menyimpan, mengatur, mengawetkan dan mendaya gunakan bahan 

                                                             
15

 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007). 

Hal. 14 
16

Komaruddin dan Yooke Tjuparmeh S. Komaruddin,  Kamus Istilah Karya Ilmiah, cet 

1,(Jakarta: Bumi Aksara,2002). hal. 190. 
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pustakanya untuk menunjang pendidikan/pengajaran, penelitian dan 

pengabdian masyarakat.
17

 

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah 

tempat atau ruangan yang menghimpun koleksi bahan pustaka untuk di 

kumpulkan, menyimpan, mengatur dan mendaya gunakan bahan pustaka 

untuk menunjang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian bagi 

pemustaka. 

                                                             
17

Soejono Trimo, Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan, (Bandung: Remadja Karya 

Offset,1985) . hal. 3 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Minat Kunjung Pemustaka 

1. Pengertian Minat Kunjung Pemustaka 

Minat kunjung pemustaka merupakan suatu kegiatan atau kecenderungan 

pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan. minat seseorang adalah 

kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut 

terhadap seseuatu. Kemudian minat kunjung  berhubungan dengan perasaan 

senang atau suka dari seseorang pemustaka terhadap perpustakaan.
18

 

Minat kunjung seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati 

yang tinggi untuk datang ke suatu tempat tertentu, dan dalam konteks 

perpustakaan tempat yang dimaksud adalah kunjungan ke perpustakaan dengan 

tujuan untuk mencari informasi dan ilmu pengetahuan di perpustakaan.
19

 

Minat kunjung pemustaka merupakan keinginan pemustaka untuk 

melakukan kunjungan ke perpustakaan. Minat kunjung seseorang terhadap 

perpustakaan akan lebih kelihatan apabila perpustakaan tersebut sesuai dengan 

sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan pemustaka. 

Minat Kunjung adalah kata sifat yang berarti datang atau hadir. 

Mengunjungi adalah hadir melihat dan memanfaatkan apa yang di lihat. 

                                                             
18

 Saifullah, Pengaruh Fasilitas Peprustakaaan Terhadap Minat Kunjung Pemustaka di 

Perpustakaan Stikes Panakkukang Makasar, “Skripsi”(Fakultas Adab dan Humaniora Universitas 

Islam Negeri Alauddin: Makasar, 2018), di akses pada tanggal 03 Juli 2019 pukul 10.31 WIB dari 

situs: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8033/1/Saifullah.pdf 

19
 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung Seto, 2003). Hal. 27 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8033/1/Saifullah.pdf
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Mengunjungi juga diartikan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan 

tempat yang di kunjungi.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, minat kunjung pemustaka adalah 

kecenderungan hati , kesukaan atau keinginan pemustaka untuk mengunjungi 

perpustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan  

dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh perpustakaan. 

B. Fungsi Minat Kunjung 

Minat kunjung berfungsi sebagai pendorong keinginan pemustaka, penguat 

hasrat dan sebagai penggerak  dalam berbuat yang berasal dari dalam diri pemustaka 

untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari. Hal ini 

diterangkan oleh Sudirman yang menyatakan berbagai fungsi minat kunjung, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan. Menambah wawasan sangat berguna agar ilmu yang 

diperoleh menjadi luas, perpustakaan sudah menjadi sumber dalam menambah 

wawasan. 

b. Mendorong keinginan pemustaka untuk melakukan kegiatan, yaitu sebagai 

penggerak pemustaka untuk melakukan sesuatu untuk tujuan yang ingin 

dicapai. 

c. Menetukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 
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d. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

serasi guna mencapai tujuan.
20

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi minat kunjung adalah 

untuk mendorong keinginan pemustaka untuk menambah wawasan dan juga 

mengunjungi perpustakaan guna mencari informasi yang di butuhkannya agar tujuan 

yang dilakukan tercapai. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Kunjung 

Minat kunjung pemustaka ke perpustakaan ternyata dipengaruhi oleh minat 

baca pemustaka. Tanpa adanya minat baca yang cukup kuat dalam diri pemustaka, 

pemustaka jadi kurang mengenal dan kurang paham dengan manfaat yang dapat 

diperoleh dari perpustakaan. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat baca pemustaka yang berkaitan 

dengan minat kunjung pemustaka ke perpustakaan, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing 

pemustaka. Dimana faktor internal adalah rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, 

                                                             
20

 Arnil Hidayah, Pengaruh Pengelolaan Perpustakaan Terhadap Minat Kunjung Siswa di 

Perpustakaan Madrasah Aliyah Psantren Manailil Ulum Guppi Samata, “Skripsi” (Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin: Makassar, 2016), diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB 

dari situs: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1173/1/Arnil%20Hidayah.pdf. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1173/1/Arnil%20Hidayah.pdf
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prinsip pengetahuan, dan informasi..
21

 Minat baca juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi minat kunjung pemustaka. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi minat kunjung pemustaka yang mengunjungi perpustakaan dapat kita 

lihat dari segi minat baca dan keingintahuan pemustaka yang tinggi. 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pemustaka. 

a. Sarana dan prasarana, dalam proses kegiatan yang terjadi di perpustakaan 

harus ditunjang oleh sarana dan prasaran yang memadai, sehingga 

pemustaka dapat memperoleh informasi dan betah berlama-lama di 

perpustakaan. 

b. Pelayanan, pustakawan seharusnya dapat melayani dengan sabar dan ramah. 

Apabila pustakawan mudah marah atau pelayanan yang lambat, sudah pasti 

pemustaka jadi enggan datang ke perpustakaan karena suasananya tidak 

nyaman. 

c. Status sosial, datang ke perpustakaan tidak hanya di khususkan bagi 

sebagian golongan tertentu saja, tetapi perpustakaan dapat dilakukan oleh 

semua golongan untuk mengubah kebiasaan buruk tidak mau menambah 

wawasan dengan membaca. Meskipun status sosialnya rendah, bila sering 

datang ke perpustakaan untuk menambah wawasan, sesungguhnya dia 

sedang melakukan proses kemajuan. 

                                                             
21

 Sutarno NS, Perpustakaan Dan Masyarakat, (jakarta: Sagung Seto, 2006). Hal. 35 
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d. Kemajuan teknologi memperkenalkan pemustaka dengan begitu banyak 

multimedia berupa internet, laptop, smartphone, dan sebagainya. Dengan 

kemajuan teknologi tersebut, pemustaka lebih memilih mencari beragam 

informasi dengan cepat hanya dengan mengetikkan kata kunci di kolom 

pencarian, sehingga membuat pemustaka lebih memilih mencari informasi di 

akses internet daripada mencari sumber informasi yang terdapat pada buku.
22

 

Menurut Sutarno dalam Bayu dan Sri ada beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi minat kujung, yaitu: 

a. Keadaan lingkungan  

Lingkungan yang baik memiliki andil dalam penyelenggaraan perpustakaa. 

Lingkungan tersebut mencakup lokasi yang strategis, mudah di kenal dan di 

jangkau pemustaka. 

b. Tersedianya kebutuhan yang diinginkan 

Koleksi perpustakaan yang diminati oleh pemustaka akan memiliki manfaat, 

nilai yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemustaka. Nilai dan manfaat 

tersebut dapat menambah pengetahuan, memberikan hiburan, kepuasan 

pemustakaa terhadap perpustakaan.
23

 

                                                             
22

 Sabilal Muhtadien dan Ika Krismayani, Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Minat Kunjung 

Siswa ke Perpustakaan SMAN 2 Mraanggen, “Jurnal”(Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro: 

Semarang), di akses pada tanggal 03 Juli 2019 pukul 10.29 WIB dari situs: 

https://ejournal3.undip.ac.id  
23

 Sutarno, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) dalam 

Bayu Widya Hastoro dan Sri Rumani, Pengaruh Ketersedian Koleksi Buku Fiksi Terhadap Minat 

https://ejournal3.undip.ac.id/
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Untuk mencapai kondisi tersebut, pihak perpustakaan harus melakukan 

berbagai upaya seperti, pendekatan dengan pemustaka, memberikan promosi, 

melayani keinginan dan kebutuhan pemustaka akan informasi. Apabila hal tersebut 

dapat dilakukan dengan baik, mereka akan mendapatkan nilai tambah dari keberadaan 

perpustakaan tersebut.
24

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang 

mempengaruhi minat kunjung pemustaka adalah sarana dan prasarana yang di di 

sediakan oleh perpustakaan, pelaynan yang di berikan pustakawan dalam membantu 

pemustaka dalam mencari informasi yang di butuhkan serta letak perpustakaan yang 

strategis. 

 

D. Strategi menarik minat kunjung mahasiswa/i ke perpustakaan 

1. Pengertian strategi 

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategos, yaitu merupakan 

gabungan strategos atau tentara dan ego atau pemimpin. Pada awalnya strategi 

merupakan istilah yang digunakan dalam bidang militer atau peperangan, namun 

belakangan istilah ini telah memiliki pengertian yang lebih luas dan umum 

digunakan. Menurut Quinn strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan-tujuan utama. Kebujakan-kebijakan dan rangkaian 

                                                                                                                                                                              
Kunjung Siswa di Perpustakaan SMK Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, “Jurnal” (Fakultas Adab 

dan Humaniora: Yogyakarta). Hal. 19. 
24

 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hal 111. 



20 
 

tindakan dalam organisasi dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang 

utuh.
25

 

Secara sederhana Soekarton memberikan pengerian strategi sebagai “cara 

untuk mencapai tujuan dengan daya dan sarana yang dihimpun”.
26

 Pengertian 

strategi juga sebagai suatu rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan 

masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dengan kondisi persaingan 

yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai 

sarana organisasi yang bersangkutan. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi untuk menarik 

minat kunjung pemustaka adalah cara perpustakaan dan pustakwan untuk 

mencapai suatu tujuan dengan rencana yang telah disusun berdasarkan apa yang 

akan dilakukan guna meningkatkan minat kunjung pemustaka. 

2. Strategi menarik minat kunjung 

Dalam meningkatkan minat kunjung mahasiswa/i ke perpustakaan ada 

beberapa hal yang di lakukan, seperti: 

a. Pembinaan yaitu usaha yang dilakukan oleh perpustakaan untuk 

menanamkan kepada pemustaka agar memanfaatkan sumber informasi di 

perpustakaan semaksimal mungkin. 

                                                             
25

 Quinn, Strategi Pemasaran, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), hal. 10. 
26

 Soekarton, strategi Manajemen Pembelajaran. (Bandung: Mandar Madju, 1993), hal. 5. 
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b. Kegiatan sosialisasi yaitu kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap 

ajaran baru bagi para pemustaka baru untuk memperkenalkan tujuan dan 

fungsi serta peraturan perpustakaan. 

c. Memberikan layanan konsultasi yaitu suatu pelayanan tambahan yang 

disediakan perpustakaan untuk menumbuhkan ketertarikan pemustaka untuk 

mengunjungi perpustakaan. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan yaitu penyediaan fasilitas 

yang akan menunjang keberadaan perpustakaan sebagai tempat yang aman 

dan nyaman bagi pemustaka sebagai pengunjung perpustakaan.
27

 

Menurut Sinaga startegi yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk 

menarik minat kunjung pemustaka adalah menciptakan pelayanan yang prima di 

perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

pustakawan agar bahan-bahan pustaka dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para 

pemustaka. Sehingga perpustakaan dapat menjalankan seluruh fungsi-fungsinya 

dengan baik.
28

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi perpustakaan dalam 

menarik minat kunjung pemustaka adalah dengan cara melakukan pembinaan agar 

memanfaatkan bahan pustaka, sosialisasi atau promosi yang dilakukan oleh 

pustakawan terhadap pemustaka, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di 

                                                             
27

 Bafadal Ibrahim, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). 

Hal.124. 
28

 Dian Sinaga, Mengolah Perpustakaan Sekolah, (Bandung: Bejana, 2011). Hal. 32. 
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perpustakaan, serta melakukan pelayanan yang prima untuk membantu atau melayani 

pemustaka dalam mencari kebutuhan informasi yang dibutuhkannya agar bahan 

pustaka tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

1. Sejarah singkat Perpustakaan Abulyatama Aceh Besar 

Universitas Abulyatama Aceh Besar adalah sebuah perguruan tinggi 

swasta yang terdapat di aceh besar, didirikan pada tahun 1983. Memiliki gedung 

dan fasilitas belajar lainnya yang berlokasi di satu kompleks milik pribadi di 

areal kurang lebih 40 Ha, yang terdiri dari ruang belajar/perkuliahan, perpustakan 

induk, laboraturium terpadu kesehatan yang terdiri dari keterampilan 

laboraturium. pada mulanya Universitas ini berbentuk sekolah tinggi, yang 

dikelola dan didirikan oleh Yayasan Abulyatama Banda Aceh. yayasan ini juga 

mengelola pondok pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah 

lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum, STMIK, Akper dan 

Universitas yang semuanya bernama Abulyatama. 

Tenaga pengajar Universitas Abulyatama Aceh Besar ini berasal dari 

berbagai pergurusn tinggi, antara lain sarjana dari UNPAD, ITB, UGM, UI, IKIP 

Jakarta, UPI dan Unsyiah.  

Misi utama pendiri Universitas Abulyatama Aceh Besar ini adalah 

membantu anak yatim dan kaum dhu’afa sesuai dengan namanya, kata arab 

Abulyatama berarti “ Bapak Anak Yatim”. 
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Perpustakaan induk Universitas Abulyatama Aceh Besar merupakan sebuah 

sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan civitas akademika, 

dimana perguruan tinggi itu berada. Perpustakaan Abulyatama Aceh Besar terus 

berbenah diri dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk segala bentuk betuhan. 

Perpustkaan Induk Universitas Abulyatama Aceh Besar ini terletak pada lantai 4 yang 

satu gedung dengan ruang pembelajaran dan aula Universitas Abulyatama Aceh 

Besar. 

2. Visi dan misi perpustakaan universitas Abulyatama Aceh Besar 

a. Visi 

 Perpustakaan sebagai pusat informasi terlengkap bagi kebutuhan civitas 

akademika abulyatama dan berdaya saing nasional pada tahun 2020. 

b. Misi 

1) Mewujudkan perpustakaan yang inovatif sesuai SNP (Standar Nasional 

Perpustakaan) perguruan tinggi. 

2) Menyediakan fasilitas pelayanan informasi dalam memenuhi kebutuhan 

sebuah civitas akademika di lingkungan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar. 

3) Mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis ICT (Information, 

Communication, Dan Technology) 

4) Menyediakan konten informasi digital secara global. 
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5) Mengembangkan kerjasama santar perpustakaan dan institusi lain secara 

global. 

c. Struktur Organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Universitas 

Abulyatama Aceh Besar 

 

Bagan. 3.1: struktur organisasi 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

  

Kepala Perpustakaan Induk 

T. Mulkan Safri, S.IP., M.IP 

Pustakawan 

Cut Laini, S.IP 

Bidang Layanan Teknis 

Anidar Ali, BA 

Bidang Layanan Pengguna 

Fitriyah, S.Ag 

Bidang ADM dan Tata Usaha 

Idris  
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d. Fasilitas Di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

Tabel 3.1 

Fasilitas Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

No  Fasilitas  Jumlah 

1. Komputer  6 unit 

2. Meja Kerja 8 unit 

3 Kursi Kerja 8 unit 

4 Air Conditioner (AC) 4 unit 

5 Televisi 1 unit 

6 Rak Buku Kayu 30 unit 

7 Rak Buku Kaca 2 unit 

8 Sofa 1 unit 

9 Lemari Besi 3 unit 

10 Kipas Angin 23 unit 

11 Lemari Laci 3 unit 

12 Lemari Loker  2 unit 

Sumber : Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar Juli 2019 

Jika kita perhatikan tabel di atas, fasilitas yang di miliki 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar sudah cukup memadai 

untuk penguna perpustakaan sebagian besar berasal dari mahasiswa/i dan 

dosen di Universitas Abulyatama Aceh Besar. Karena Perpustakaan 
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Universitas Abulyatama Aceh Besar merupakan tempat yang di butuhkan 

oleh mahasiswa/i dan dosen untuk mendukung pelaksaan pembelajaran 

dengan mencari informasi yang tersedia di perpustakaan dan dengan 

adanya fasilitas yang memadai pemustaka dapat memanfaatkan 

perpustakaan semaksimal mungkin.  

e. Koleksi (sumber daya informasi) di Perpustakaan Universitas 

Abulyatama Aceh Besar 

 

Jenis koleksi Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

hanya hasil karya tercetak saja yaitu buku. Jumlah koleksi buku tersebut 

sebanyak 5.572 judul (17.409 eksemplar). Pengadaan koleksi di 

perpustakaan universitas abulyatama aceh besar melalui pembelian dan 

hadiah/hibah. Hibah di dapat melalui kerja sama, sedangkan pembelian 

melalui dana APBN. Berikut daftar judul koleksi Perpustakaan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

Tabel 3.2 

Koleksi Buku Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

No  Jenis koleksi Jumlah judul 

1 000-Karya Umum 231 

2 100-Filsafat dan Psikologi 116 

3 200-Agama 284 
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4 300-Ilmu-ilmu Sosial 1.113 

5 400-Bahasa 268 

6 500-Sains dan Matematika 530 

7 600-Teknologi 774 

8 700-Kesenian 63 

9 800-kesusastraan 346 

10 900-Geografi dan Sejarah 220 

Sumber Buku Data Perpustakaan dan Slims Perpustakaan Universitas 

Abulyatama Aceh besar 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Perpustakaan Universitas 

Abulyatama Aceh Besar telah menyediakan koleksi atau informasi untuk 

semua pengguna, baik mahasiswa/i maupun dosen yang memerlukan 

informasi di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

f. Jadwal jam operasional perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar 

Tabel 3.3 

Jadwal Jam Operasional Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar 

Hari  Jam  

Senin  09.00 – 15.00 

Selasa  09.00 – 15.00 



29 
 

Rabu 09.00 – 15.00 

Kamis  09.00 – 15.00 

Jum’at  09.00 – 15.00 

Sabtu  09.00 – 15.00 

Minggu  Tutup  

Sumber Data Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Angket Minat Kunjung pemustaka di Perpustakaan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar 

 

Pada penelitian ini sampel yang di ambil sebanyak 67 orang. Maka 

analisis data yang dilakukan sesuai dengan data yang di peroleh dari 

angket yang di berikan kepada pemustaka maupun data yang di peroleh 

melalui wawancara dengan mahasiswa/i. Berikut dapat di perhatikan 

jawaban dari para pemustaka tentang minat kunjung pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

a. Mahasiswa yang berkunjung 1-2 kali dalam seminggu 

Untuk melihat minat kunjug mahasiswa yang berkunjung 1-2 

kali dalam seminggu, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 Tabel 3.4 jumlah kunjungan pemustaka 1-2 kali dalam seminggu 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase 
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Sangat Setuju 21 31% 

Setuju 34 51% 

Tidak Setuju 12 18% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 67 responden 51% 

berpendapat bahwa minat kunjung 1-2 dalam seminggu untuk 

berkunjung ke Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

artinya, minat kunjung pemustaka masih dalam katagori sedang untuk 

berkunjung ke perpustakaan. 

b. Mahasiswa yang berkunjung 3-4 kali dalam seminggu 

Untuk melihat minat kunjug mahasiswa yang berkunjung 3-4 

kali dalam seminggu, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.5 jumlah kunjungan pemustaka 3-4 kali dalam seminggu 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 16 24% 

Setuju 23 34% 

Tidak Setuju 28 42% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 responden atau 

24% dari pemustaka minat kunjungnya ke perpustakaan 3-4 kali dalam 

seminggu masih rendah dibandingkan dengan pemustaka yang minat 

kunjungnya ke perpustakaan 1-2 kali dalam seminggu. 

Dari penjelasan tabel 3.4 dan 3.5 dapat di simpulkan bahwa 

minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Universitas Abulyatama 

Aceh Besar masuk ke dalam katagori sedang di karenakan minat 

kunjung pemustaka yang lebih banyak mengunjungi perpustakaan 1-2 

dalam seminggu di bandingkan dengan 3-4 kali dalam seminggu. 

c. Ketersedian koleksi  

Untuk mengetahui ketersedian koleksi di Perpustakaan 

Abulyatama Aceh Besar, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah in: 

Tabel 3.6 ketersedian koleksi 

Jawaban Responden frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 13 19% 

Setuju 40 60% 

Tidak Setuju 14 21% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koleksi yang ada 

di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar mempermudah 

pemustaka dalam memperoleh informasi. Meskipun demikian masih 

ada respon 14 responden atau 21% yang menyatakan bahwa koleksi 

yang tersedia belum mempermudah mereka dalam memperoleh 

informasi, hal ini biasanya terjadi karena koleksi yang mereka 

butuhkan tidak tersedia, koleksinya belum ada atau bisa juga terpinjam 

oleh pemustaka lain.  

d. Minat baca 

Untuk melihat minat baca pemustaka yang berkunjung ke 

perpustakaan, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.7 minat baca 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 10 15% 

Setuju 38 57% 

Tidak Setuju 19 28% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 38 responden atau 

57%  menyatakan setuju bahwa berkunjung ke perpustakaan untuk 

membaca buku. 

e. Tujuan ke perpustakaan 

Untuk melihat tujuan pemustaka ke perpustakaan, hal ini dapat 

di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 tujuan ke perpustakaan 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 30 45% 

Setuju 23 34% 

Tidak Setuju 14 21% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 30 responden 

atau 45% dari pemustaka mengatakan sangat setuju bahwa koleksi 

perpustakaan bisa membantu menyelesaikan tugas yang di berikan 

oleh dosen.  
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f. Kepuasan pemustaka terhadap pelayanan 

Untuk melihat tingkat kepuasan pemustaka terhadap pelayanan 

yang di berikan olek pustakawan, hal ini dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.9 kepuasan pemustaka terhadap pelayanan 

Jawaban Responden frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 23 34% 

Setuju 34 51% 

Tidak Setuju 10 15% 

Sangat Tidak Setuju - - 

Jumlah 67 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pemustaka puas 

dengan pelayanan yang di berikan oleh pihak pengelola Perpustakaan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar. Tapi, masih ada 10 orang atau 

15% pemustaka yang tidak setuju terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh pengelola perpustakaan dan hal ini mendapat perhatian khusus 

karena bisa ini menjadi alasan pemustaka jarang berkunjung ke 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar.  
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g. Lokasi perpustakaan 

Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat kunjung 

pemustaka di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar, hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.10 lokasi perpustakaan 

Jawaban Responden Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 10 15% 

Setuju 15 22% 

Tidak Setuju 37 55% 

Sangat Tidak Setuju 5 8% 

Jumlah 67 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 37 reponden atau 

55 % pemustaka tidak setuju tentang lokasi perpustakaan yang 

strategis. Hal ini menjadi salah satu alasan pemustaka jarang datang 

ke Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 
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2. Hasil Wawancara  

Penelitian dilakukan di perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan ( dari tanggal 5 maret sampai 8 

juni 2018). Penelitian ini difokuskan pada aspek minat kunjung mahasiswa/i. 

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara langsung 

dengan 4 mahasiswa/i yang terdiri dari 2 mahasiswa dan 2 mahasiswi, serta 

dokumentasi. Sadakian Jumadi mahasiswa jurusan Sumber Daya Perikanan 

mengatakan bahwa intensitasnya ke perpustakaan dalam seminggu yaitu 

hanya 1 kali dalam seminggu jadi dapat disimpulkan bahwa minat kunjung 

Sadakian Jumadi masih rendah. Tujuan Sadakian Jumadi ke perpustakaan 

hanya untuk mencari bahan mata kuliah saja.  Faktor yang mempengaruhi 

minat kunjung pemustaka ke Perpustakaan Universitas Abulyatama menurut 

Sadakian Jumadi adalah kurang lengkapnya koleksi yang di butuhkan 

pemustaka, serta layanan yang di berikan perpustakaan masih manual tidak 

menggunakan sistem otomasi perpustakaan. Sadakian Jumadi mengatakan 

bahwa sarannya untuk Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

perlu dilengkapi koleksinya, agar pemustaka lebih berminat untuk berkunjung 

ke perpustakaan karena koleksi yang lengkap, serta perpustakaan diharapkan 

menggunakan sistem otomasi perpustakaan .
29

 

                                                             
29

 Wawancara dengan mahasiswa Sumber Daya Perikanan, Sadakian Jumadi pada tanggal 1 

juli 2019. 
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Selanjutnya penulis mewawancarai seorang mahasiswa jurusan D-IV 

Kebidanan bernama Graciela Mona Lurenza yang sering mengunjungi 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. Hasil wawancara penulis 

dengan Graciela Mona Lurenza intensitas kunjungnya ke Perpustakan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar dalam seminggu yaitu 3-4 kali jadi dapat 

disimpulkan bahwa minat kunjung Graciela Mona Lurenza tinggi.  Tujuan 

Graciela Mona Lurenza ke perpustakaan adalah mencari bahan mata kuliah 

yang digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah. Faktor yang mempengaruhi 

kurangnya minat kunjung pemustaka ke perpustakaan menurut Graciela Mona 

Lurenza yaitu koleksinya yang kurang up to date dan letak perpustakaan yang 

berada di lantai 4 yang memberatkan pemustaka tidak ingin mengunjungi 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. Saran dari Graciela Mona 

Lurenza untuk Perpustakaan Universitas Abulyatama kedepannya adalah agar 

menambah jumlah koleksi terbaru pada mata kuliah Prodi D-IV kebidanan.
30

 

Menurut Suryani mahasiswa jurusan Ekonomi Manajemen intensitas 

kunjungan Suryani ke perpustakaan dalam seminggu 2-3 kali jadi dapat 

disimpulkan bahwa minat kunjung Suryani ke perpustakaan termasuk dalam 

katagori sedang. Tujuannya Suryani ke perpustakaan adalah untuk mencari 

informasi yang dibutuhkannya untuk kebutuhan tugas kuliah, minat baca 

Suryani tergolong sedang. Suryani hanya berkunjung ke perpustakaan apabila 

                                                             
30

 Wawancara dengan mahasiswi D-IV Kebidanan, Graciela Mona Lurenza pada tanggal 1 

juli 2019. 
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ada tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah yang di ikutinya. 

Menurut Suryani fasilitas di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar masih belum memadai. Pelayanan yang diberikan oleh pustakawan di 

perpustakaan sudah maksimal. Kelengkapan koleksi di perpustakaan masih 

perlu dilengkapi lagi agar pemustaka bisa mendapatkan informasi yang lebih 

banyak lagi.
31

 

Menurut Faisal Hidayat mahasiswa FKIP intensitas kunjungan Faisal 

Hidayat ke perpustakaan dalam seminggu yaitu 3-4 kali dalam seminggu jadi 

dapat disimpulkan bahwa minat kunjung Faisal Hidayat tergolong tinggi . 

Tujuannya ke perpustakaan adalah mencari koleksi/informasi yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Setiap ada 

tugas yang diberikan oleh dosen faisal hidayat berkunjung ke perpustakaan 

untuk mengerjakan tugasnya di perpustakaan. Menurut Faisal Hidayat fasilitas 

perpustakaan belum memadai karena sistem layanan perpustakaan yang masih 

manual belum menggunakan sistem otomasi perpustakaan. Pelayanan yang 

diberikan oleh pustakawan lumayan prima. Kelengkapan koleksi di 

perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar masih kurang memadai.
32

 

Minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Universitas Abulyatama 

Aceh Besar masih rendah. Hal ini di lihat dari data grafik kunjungan 

pemustaka ke perpustkaan selama 3 bulan terakhir. 

                                                             
31

 Hasil wawancara mahasiswa ekonomi manajemen pada tanggal 1 juli 2019 
32

 Hasil wawancara mahasiswa FKIP pada tanggal 1 juli 2019 
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Tabel 3.11 

Daftar kunjung mahasiswa/i selama 3 bulan terakhir 

Bulan Mahasiswa/i 

Maret 146 

April 99 

Mei 82 

 

Berdasarkan daftar kunjung diatas dapat dilihat bahwa minat kunjung 

mahasiswa/i menurun setiap bulannya untuk berkunjung ke Perpustakaan 

Universitas Abulyatama Aceh Besar. Selama 3 bulan terakhir minat kunjung 

mahasiswa/i di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar grafik 

daftar pengunjungnya menurun. 

Minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Universitas Abulyatama 

Aceh Besar masih  rendah untuk meningkatkannya perpustakaan perlu 

meningkatkan pelayanan agar pemustaka lebih berminat untuk berkunjung ke 

perpustakaan dan menambah koleksi yang terbaru untuk memudahkan 

mahasiswa/i maupun dosen untuk lebih mudah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. 

Faktor yang mempengaruhi  minat kunjung pemustaka adalah kurang 

lengkapnya koleksi yang dibutuhkan dalam mencari informasi dan tugas yang 

diberikan oleh dosen dalam perkuliahan dan perlunya koleksi terbaru untuk 
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pemustaka, serta pelayanan yang masih manual belum menggunakan sistem 

otomasi perpustakaan. Letak perpustakaan juga menjadi kendala bagi 

pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan karena letaknya yang tidak 

strategis yang berada di lantai paling atas yang menyulitkan pemustaka untuk 

mengaksesnya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah didapatkan pada bab 3 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin tentang minat 

kunjung mahasiswa/i Di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

1. Berdasarkan angket pernyataan mengenai minat kunjung pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar termasuk dalam katagori 

sedang, hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang menggambarkan 

mengenai minat kunjung pemustaka dimana 34 responden atau (51%) 

memilih setuju, 21 responden atau (31%) memilih sangat setuju, dan 12 

responden atau (18%) tidak setuju mengunjungi perpustakaan yang 

intensitasnya 1-2 kali dalam seminggu. 

2. Menurut hasil interview, faktor yang menyebabkan rendahnya minat 

kunjung pemustaka ke perpustakaan yaitu: 

a. Kurang lengkapnya koleksi dan koleksi terbaru yang dibutuhkan 

pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan guna keperluan 

perkuliahan. 

b. Belum tersedianya sistem otomasi perpustakaan untuk memudahkan 

pemustaka untuk mencari koleksi yang dibutuhkan dan masih 

menggunakan pelayanan yang manual. 
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c. Letak perpustakaan yang kurang strategis mempengaruhi minat 

kunjung pemustaka  untuk berkunjung ke Perpustakaan Abulyatama 

Aceh Besar. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan 

beberapa hal diantaranya: 

1. Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar diharapkan untuk 

menambah koleksi yang dibutuhkan serta menambah koleksi yang 

terbaru. Serta mulai menerapkan sistem otomasi perpustkaan untuk 

memudahkan mahasiswa/i untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 

2. Bagi pustakawan, diharapkan untuk membuat inovasi baru baik berupa 

penambahan koleksi, membuat sistem otamasi perpustakaan dan dari segi 

pelayanan yang cepat dan tepat supaya para mahasiswa/i tertarik untuk 

berkunjung ke Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar. 

3. Bagi pemustaka, diharapkan memberikan masukan kepada pihak 

perpustakaan ketika ada kendala-kendala yang dihadapi mengenai 

masalah yang berkaitan dengan Perpustakaan Abulyatama Aceh Besar. 
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ANGKET PENELITIAN 

Assalamualaikum wr,wb... 

 Dengan hormat, saya Maini Rizki Bintari mahasiswa DIII Ilmu Perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Adab dan Humaniora, sedang melakukann 

penelitian tentang “ Minat Kunjung Mahasiswa/i di Perpustakaan Universitas Abulyatama 

Aceh Besar”. 

 Demi kelancaran KKU ini, saya mengharapkan bantuan anda bersedia untuk mengisi 

angket ini dengan sejujur-juujurnya. Identitas dan jawaban saya jamin kerahasiannya. Atas 

bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

A. Petunjuk pengisian 

1. Beri tanda check list (√) setiap pertanyaan yang sesuai pada anda 

2. kuisioner ini terdiri dari satu pertanyaan tentang minat kunjung  pemustaka di 

perpustakaan 

3. selamat mengerjakan. Terimakasih 

B. Keterangan 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 



NO PERNYATAAN/PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Saya berkunjung ke perpustakaan 1-2 kali dalam 

seminggu 

    

2 Saya berkunjung ke perpustakaan 3-4 kali dalam 

seminggu 

    

3 Saya berkunjung ke perpustakaan ini karena koleksi 

perpustakaan sesuai dengan kebutuhan informasi 

belajar 

    

4 Saya berkunjung ke perpustakaan untuk membaca 

buku 

    

5 Saya berkunjung ke perpustakaan karena koleksi 

perpustakaan bisa  membantu menyelasaikan tugas 

dari dosen 

    

6 Ketika berkunjung ke perpustakaan saya merasa 

nyaman memakai fasilitas seperti meja dan kursi 

    

7 

 

Saya berkunjung ke perpustakaan karena bentuk fisik 

bukunya masih bagus 

    

8 Saya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh pengelola perpustakaan 

    

9 Saya berkunjung ke perpustakaan ini karena letaknya 

strategis untuk dikunjungi 

    

10 Fasilitas yang lengkap membuat saya berkunjung ke 

perpustakaan  

    

11 Ruangan yang sejuk dan tenang membuat saya betah 

dan rajin berkunjung ke perpustakaan 

    

12 Koleksi perpustakaan yang tertata rapi menjadi 

motivasi untuk berkunjung ke perpustakaan 

    

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Seberapa sering anda mengunjungi Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar? 

2. Apa tujuan anda berkunjung ke Perpustakaan tersebut? 

3. Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh 

Besar menurut anda? 

4. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pustakawan di Perpustakaan Universitas 

Abulyatama Aceh Besar menurut anda? 

5. Bagaimana kelengkapan koleksi di Perpustakaan Universitas Abulyatama Aceh Besar 

menurut anda? 
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