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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan 

rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Adab dan 

Humaniora Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-raniry 

Darussalam Banda Aceh. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepangkuan 

Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian yang telah 

berusaha mengangkat derajat manusia dari alam kebodohan kepada alam ilmu 

pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ 

Program Orientasi Perpustakaan dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan 

Layanan bagi Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 

2018/2019” Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah 

satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, masih banyak sekali kesulitan yang 

penulis alami, baik menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data di lapangan 

maupun pembiayaan. Dengan adanya bantuan tersebut, akhirnya penulisan karya 

ilmiah ini dapat berjalan dengan lancar. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Program Orientasi Perpustakaan dan pengaruhnya 

terhadap Pengetahuan Layanan  Bagi Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala 

tahun Akademik 2018/2019. Adapun tujuan dari peneilitian ini adalah untuk 

mengetahui Program Orientasi Perpustakaan dan pengaruhnya terhadap 

Pengetahuan Layanan  Bagi Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala tahun 

Akademik 2018/2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

pendekatan regresi linier sederhana.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini melalui angket yang diedarkan kepada 98 sampel dari 5965  populasi dengan 

menggunakan teknik simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh R sebesar 0,373 yang menunjukkan bahwa program orientasi 

perpustakaan (Variabel X) dan pengetahuan layanan  bagi mahasiswa baru  

(Variabel Y) tergolong rendah. Hasil uji F terbukti bahwa Fhitung 15.490 > Ftabel 

3,94, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa program orientasi perpustakaan 

memiliki pengaruh rendah terhadap pengetahuan layanan  bagi mahasiswa baru. 

Dari hasil uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai sebesar 0,139 yang berarti 

bahwa presentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

sebanyak 13,9%. Rendahnya pengaruh program orientasi perpustakaan ini 

dimungkinkan juga oleh terbatasnya waktu perlaksanaan kegiatan tersebut.  Hasil 

ini menunjukkan bahwa hanya 13,9% kontribusi Program Orientasi Perpustakaan 

berpengaruh terhadap Pengetahuan Layanan  Bagi Mahasiswa Baru Universitas 

Syiah Kuala tahun Akademik 2018/2019  dan sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan jembatan dalam program 

pendidikan disuatu perguruan tinggi yang mana perpustakaan Perguruan Tinggi 

merupakan sumber informasi dan tempat penyebarluasan ilmu pengetahuan.
1
 

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan intansi pada sebuah Perguruan Tinggi 

yang bertujuan menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sejalan 

dengan era informasi global maka Perguruan Tinggi memiliki peranan dalam 

memberikan informasi dan dituntut untuk menfungsikan dirinya sebagai pusat 

penyebaran informasi. Agar tujuan dapat terlaksana, perpustakaan Perguruan 

Tinggi harus menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan Perguruan Tinggi di 

Indonesia dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat).
2
 

Semakin berkembangnya metode pendidikan di Perguruan Tinggi, 

kebutuhan akan perpustakaan semakin dirasakan. Tetapi dengan semakin cepatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, jumlah dan macam koleksi juga semakin 

bertambah, sehingga pengguna perpustakaan terutama mahasiswa, makin bingung 

dalam usahanya menemukan informasi. Dengan demikian mereka tidak dapat 

memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin. Namun di lain pihak, 

keberadaan suatu perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan bahkan tempat 

                                                             
1
 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman. 

(Jakarta: Departemen Pendidikan nasional, 2004), hlm. 34 
2
 Sulistiyo Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan. (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.51 
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pendidikan seumur hidup (lifelong learning) sudah terpatri di hati pengguna.
3
 

Dalam hal inilah perpustakaan diharapkan meningkatkan jasa informasinya secara 

aktif. Salah satu langkah yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut adalah 

menyelenggarakan suatu program orientasi perpustakaan pada perpustakaan.  

Orientasi perpustakaan adalah kegiatan yang memperkenalkan kepada 

pemakai jasa perpustakaan mengenai fisik, yaitu layanan apa saja yang ditawarkan 

dan materi apa saja yang disediakan.
4
  

Layanan adalah penyediaan bahan pustaka dan atau sumber informasi 

secara tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna 

sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan salah 

satu kegiatan utama di setiap perpustakaan. Layanan tersebut merupakan kegiatan 

yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan sekaligus merupakan 

barometer keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan. Oleh karena itu dari meja 

layanan akan dikembangkan gambaran dan citra perpustakaan, sehingga seluruh 

kegiatan perpustakaan akan diarahkan dan terfokus kepada bagaimana 

memberikan layanan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat 

pemakai.
5
  

Layanan yang baik adalah yang dapat memberikan rasa senang dan puas 

kepada pemakai. Layanan di perpustakaan sangat lah penting bagi pemustaka 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan.  

                                                             
3
 Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17491/4/Chapter%2011.pdf, hlm. 17 di 

akses 5 november 2018 
4
 Anwar Syamsudin, Peranan Pendidikan Pemakai Terhadap Pelayanan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi, (Jurnal Al-Maktabah, Vol 3, No.2, Tahun.2001),  hlm.170. 
5
 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2006),  hlm .90. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17491/4/Chapter%2011.pdf
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Perpustakaan Univeritas Syiah Kuala merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Library Orientation Class and Tour 

(LOCT). Library Orientation Class and Tour (LOCT) merupakan suatu program 

orientasi perpustakaan yang dilaksanakan di perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala. Kegiatan Orientasi Perpustakaan pada Perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala rutin diadakan setiap tahun pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kegiatan 

tersebut pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan pada saat mahasiswa telah dinyatakan lulus dan selanjutnya  

dibentuk suatu kelompok belajar. Kemudian kelompok belajar tersebut diberi 

materi tentang kegiatan orientasi perpustakaan. Materi yang diberikan pada 

kegiatan orientasi  perpustakaan tersebut merupakan penjelasan mengenai profil 

perpustakaan, jam buka perpustakaan, layanan yang terdapat pada perpustakaan, 

fasilitas yang dimiliki perpustakaan, jenis-jenis koleksi perpustakaan, layanan, 

serta prosedur peminjaman koleksi perpustakaan. Materi tersebut diberikan oleh 

para pustakawan  dan duta baca perpustakaan  Universitas Syiah Kuala. Program 

orientasi perpustakaan dilaksanakan selama 1 jam pada saat diberikan materi 

tentang perpustakaan.
6
  

Dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh pustakawan dan duta 

baca perpustakaan menggunakan media Powerpoint. Penyampaian materi juga 

dilakukan dengan praktek langsung oleh peserta maupun pemateri. Namun ketika 

sedang diberikan materi banyak di antara mahasiswa dan mahasiswi yang 

berbicara sendiri sehingga materi yang disampaikan tidak dapat diserap dengan 

                                                             
6 Hasil wawancara dengan staf perpustakaan Unsyiah pada tgl. 05 Maret 2018. 
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baik oleh peserta. Meskipun sudah dilakukan praktek langsung tetapi masih saja 

ada mahasiswa yang kurang pengetahuan tentang layanan.   

Dari observasi awal penulis di perpustakaan Universitas Syiah Kuala, 

menurut mahasiswa Universitas Syiah Kuala kegiatan Library Orientation Class 

and Tour (LOCT) sangat bermanfaat di lakukan bagi mahasiswa baru yang masih 

belum mengetahui apa-apa tentang perpustakaan. Pada program ini mahasiswa 

baru di beritahu tentang berbagai macam layanan yang ada di perpustakaan. 

Dengan diadakan kegiatan tersebut sangat membantu mahasiswa mengenal 

layanan-layanan yang disediakan oleh perpustakaan Unsyiah. Pada program ini 

membantu mahasiswa dalam hal pencarian buku di dikomputer yang sudah 

disediakan diperpustakaan Universitas Syiah Kuala. Meskipun para mahasiswa 

telah mendapatkan materi terkait berbagai hal tentang keberadaan perpustakaan 

dan layanannya, namun masih saja dijumpai mahasiswa yang belum menguasai 

materi tersebut dengan baik, sehingga banyak di antara mereka yang masih belum 

memiliki pengetahuan yang baik tentang layanan di perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala. Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul. 

“Program Orientasi Perpustakaan dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan 

Layanan  Bagi Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 

2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu apakah program orientasi perpustakaan berpengaruh terhadap 
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pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala tahun 

akademik 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan layanan bagi 

mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, 

antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan 

untuk menambah wawasan tentang pengetahuan layanan bagi mahasiswa 

melalui program orientasi perpustakaan. selain itu hasil penelitian ini dapat 

memperluas literatur bidang ilmu perpustakaan dan dapat menambah 

wawasan penelitian tentang orientasi perpustakaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan bagi Instansi/lembaga, sebagai pertimbangan untuk 

mengoptimalkan pemahaman tentang konsep orientasi 

perpustakaan. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi bagi peneliti yang lain yang melakukan penelitian ini. 
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E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pihak 

pembaca, maka penulis perlu memberikan penjelasan isitilah yang terdapat dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Program Orientasi Perpustakaan  

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan 

dijalankan.
7
 Program juga merupakan sebuah persiapan awal yang sebelumnya 

sudah ada persiapan atau perencanaan yang telah tersusun dengan sangat rapi dan 

teratur sesuai dengan tugas dan kegiatan kerja masing-masing. 

Orientasi perpustakaan adalah kegiatan yang memperkenalkan kepada 

pemakai jasa perpustakaan mengenai fisik, yaitu layanan apa saja yang ditawarkan 

dan materi apa saja yang disediakan.
8
 Menurut Sutarno NS orientasi perpustakaan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas layanan untuk menjelaskan tentang 

seluk-beluk perpustakaan yang dapat bermanfaat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan secara cepat dan tepat 

tanpa banyak menghadapi kesulitan.
9

 Berdasarkan pengertian tersebut, 

disimpulkan bahwa orientasi perpustakaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan 

untuk memperkenalkan seluk beluk perpustakaan kepada pengguna perpustakaan 

agar pengguna dapat memanfaatkan layanan yang ada di sebuah perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala. 

                                                             
7
 Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 

2002), hlm. 897. 
8
 Anwar Syamsudin, Peranan Pendidikan Pemakai Terhadap Pelayanan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi, (Jurnal Al-Maktabah, Vol 3, No.2, Tahun.2001),  hlm.170. 
9
  Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung Seto), hlm. 113 



7 

 

Adapun program orientasi perpustakaan yang penulis maksud adalah 

program orientasi perpustakaan yang ada di perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

yang dinamakan dengan  Library Orientation Class and Tour (LOCT). 

2. Pengetahuan Layanan 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pengetahuan berasal dari kata 

“tahu” yang berarti memahami sesudah melihat, memahami, kenal, mengenal dan 

mengerti.
10

 Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek indera yang dimilikinya. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah memahami sesuatu yang 

belum di ketahui. 

Layanan perpustakaan adalah pemberian layanan bahan pustaka yang 

dimiliki perpustakaan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan.
11

 Menurut 

Purwati Istiana layanan perpustakaan adalah penyedian bahan pustaka atau 

sumber informasi secara tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan 

kepada pengguna sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan.
12

 Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan adalah suatu 

usaha untuk melayani kebutuhan pengguna dalam mendapatkan informasi sesuai 

dengan yang dibutuhkan.  

Pengetahuan layanan yang penulis maksud adalah pemahaman pengguna 

perpustakaan yang mampu memahami ataupun mengenal setiap layanan yang 

disediakan diperpustakaan Universitas Syiah Kuala. 

                                                             
10

 Windi Novia, kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kashiko.tt), hlm.567 
11

 Saifuddin  A.Rasyid, Jasa Informasi dan Layanan Perpustakaan, (Banda Aceh: UIN 

Ar-Raniry, 2017) hlm. 3 
12

 Purwani Istiana, Layanan Perpustakaan , (Yogjakarta: Ombak, 2014), hlm.1-2. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

A. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap literatur 

kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini. Meskipun penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, 

namun juga terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian, variabel, tempat 

penelitian serta waktu penelitian.  

Penelitian pertama berjudul “Efektifitas program pendidikan pengguna di 

pusat perpustakaan UIN Ar-Raniry dan pengaruhnya terhadap pengetahuan akses 

informasi mahasiswa baru S-1 Ilmu perpustakaan tahun akademik 2014/2015 

pada tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan 

regresi. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru S-1 jurusan Ilmu 

Perpustakaan tahun akademik 2014/2015 yang berjumlah 98 mahasiswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan pengguna (X), terbukti 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan akses informasi 

(Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F. Di mana Fhitung> Ftabel (55,203 > 3,32), 

maka hasil tersebut dinyatakan memiliki dampak signifikan. Adanya pengaruh 

penerapan pendidikan pengguna terhadap pengetahuan akses informasi 

perpustakaan UIN Ar-Raniry diperoleh dari nilai R-square (R²) sebesar 0,55. 

Artinya variabel independen yang terdiri variabel pendidikan pengguna 

memberikan kontribusi sumbangan sebesar 55 % terhadap pengetahuan akses 
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informasi. Indek angket korelasi produk moment nilai rxy sebesar 0.974. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa antara variabel x dan y terdapat korelasi yang sangat 

kuat. Jadi terdapat korelasi poisitif sebesar 0.974 antara pendidikan pengguna dan 

pengetahuan akses informasi.
1
 

Penelitian yang kedua berjudul “ Efektifitas kegiatan orientasi 

perpustakaan (Studi Eksplanatif tentang Efektifitas kegiatan orientasi 

perpustakaan terhadap permanfaatan layanan pada perpustakaan universitas 

Airlangga Surabaya)” tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling atau non random sampling. 

Dengan menggunakan purposive sampling atau Quota Sampling dan metode 

yangdigunakan adalah kuantitatif eksplanatif. Kemudian dari hasil analisis regresi 

variabel ( X) Efetivitas kegiatan orientasi perpustakaan berpengaruh terhadap 

variabel (Y) pemanfaatan layanan perpustakaan sebesar 17,1% dan setelah 

disesuaikan nilai sisanya sebesar 82,1% dipergaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.
2
 

Adapun persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya 

adalah sama-sama mengkaji tentang orientasi perpustakaan di Perguruan Tinggi. 

Akan tetapi penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan layanan 

perpustakaan bagi mahasiswa baru di Universitas Syiah Kuala. 

 

                                                             
1
 Elvi Nurvida, Efektifitas Program Pendidikan Pengguna di Pusat Perpustakaan UIN Ar-

Raniry dan Pengaruhnya terhadap Pengetahuan Akses Informasi Mahasiswa Baru S1 Ilmu 

Perpustakaan Tahun Akademik 2014/2015, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Adab Dan Humaniora 

UIN Ar-Raniry , 2015) 
2
 Handrik Setiawan, Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif 

tentang Efetivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada 

Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya) 
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B. Orientasi Perpustakaan 

1. Pengertian orientasi perpustakaan 

Orientasi perpustakaan adalah kegiatan yang memperkenalkan kepada 

pengguna jasa perpustakaan mengenai aspek fisik, yaitu layanan apa saja yang 

ditawarkan dan materi apa saja yang disediakan.
3
 Menurut Sutarno NS orientasi 

perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas layanan untuk 

menjelaskan tentang seluk-beluk perpsutakaan yang dapat bermanfaat 

memberikan pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam memanfaatkan 

perpustakaan secara cepat dan tepat tanpa banyak menghadapi kesulitan.
4
 

Orientasi perpustakaan berfokus pada tujuan agar para peserta 

mengetahui keberadaan perpustakaan dan layanan-layanan yang tersedia dan 

memungkinkan peserta belajar mengenai pemanfataan perpustakaan secara 

umum, misalnya mengenai jam buka perpustakaan, cara menemukan bahan 

pustaka yang dibutuhkan, cara peminjaman bahan pustaka. 
5
Metode Orientasi 

perpustakaan dapat menggunakan metode ceramah dalam kelas atau wisata 

perpustakaan, maupun dengan menggabungkan kedua metode tersebut.
6
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orientasi perpustakaan 

merupakan salah satu kegiatan jasa pemanduan dari perpustakaan untuk 

membantu pengguna perpustakaan untuk mengetahui tentang apa yang ada di 

perpustakaan seperti layanan, fasilitas, koleksi, peraturan dan tata tertib, dan lain-

                                                             
3
Anwar Syamsudin, Peranan Pendidikan Pemakai terhadap Pelayanan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi, Jurnal Al-Maktabah, Volume 3, No 2, (2001), hlm.140 
4
 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung Seto), hlm. 113 

5
Saifuddi A.Rasyid, Jasa Informasi dan Layanan Perpustakaan, (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry, 2017)  hlm. 154 
6
Purwani Istiana, Layanan P.erpustakaan , (Yogjakarta: Ombak, 2014), hlm.1-2. 
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lain yang berhubungan dengan perpustakaan, serta meningkatkan keterampilan 

dalam menemukan informasi yang diinginkan secara cepat dan tepat. Dengan 

adanya kegiatan orientasi perpustakaan ini diharapkan akan menjadi bekal dalam 

memanfaatkan sarana perpustakaan.  

2. Tujuan Orientasi Perpustakaan  

Kegiatan orientasi perpustakaan bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang berbagai jasa, fasilitas dan layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan, agar pengunjung mengetahui secara pasti bagaimana sebuah 

informasi didapat dan didayagunakan dengan cara efektif dan efisien. Salah satu 

langkah yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut adalah menyelenggarakan 

suatu program orientasi perpustakaan. 

Adapun tujuan diadakannya orientasi perpustakaan adalah: 

a. Untuk memperkenalkan keberadaan perpustakaan. 

b. Untuk memperkenalkan aturan dan prosedur di perpustakaan. 

c. Untuk memperkenalkan jenis-jenis koleksi yang dimiliki 

perpustakaan. 

d. Untuk memperkenalkan jenis-jenis layanan yang disediakan di 

perpustakaan. 

e. Untuk memperkenalkan sarana penelusuran informasi dokumen di 

perpustakaan (OPAC, website perpustakaan, dan lain-lain). 

f. Untuk memperkenalkan pengorganisasian koleksi perpustakaan. 

g. Untuk mempererat hubungan antara pustakawan dan pengguna, 

sehingga tidak ada keraguan bagi mereka untuk berkomunikasi 

dengan pustakawan. 

h. Memotivasi calon pengguna untuk mengunjungi dan memanfaatkan 

layanan perpustakaan.
7
 

 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dengan adanya tujuan 

orientasi perpustakaan jelas bahwa hal ini sangat dibutuhkan karena dampak bagi 

                                                             
7
Purwani Istiana, Layanan P.erpustakaan , (Yogjakarta: Ombak, 2014), hlm.45 
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mahasiswa dalam mencari ataupun mengakses berbagai informasi terkait 

perpustakaan dan memudahkan para pengguna dalam berinteraksi dan 

berhubungan dengan pihak perpustakaan. 

3. Fungsi Orientasi Perpustakaan 

Sutarno menjelaskan bahwa fungsi dilakukannya orientasi perpustakaan 

bagi perpustakaan maupun pengguna perpustakaan yaitu agar: 

a. Orientasi perpustakaan dapat mengenal dan memahami serta 

menggunakan sistem yang diberlakukan di perpustakaan tersebut. 

b. Pengguna perpustakaan dapat menggunakan sarana temu informasi 

yang tersedia seperti kode/nomor klasifikasi, kartu katalog dan 

penunjuk yang lain. 

c. Pengguna perpustakaan dapat dengan cepat dan tepat menemukan 

apa yang diperlukan, tanpa banyak membuang waktu, tidak menemui 

kesulitan atau hambatan. 

d. Perpustakaan dapat memperluas jangkauan pemakaian koleksi oleh 

pengunjung dan anggota perpustakaan. 

e. Perpustakaan dapat mengembangkan citra perpustakaan sebagai 

bagian dari lembaga pendidikan.
8
 

 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi dari di adakan 

orientasi perpustakaan sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa dalam 

berinteraksi dengan pustakawan di karenakan pustakawan telah menjelaskan 

berbagai macam sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan. 

4. Materi dan Waktu Orientasi Perpustakaan 

Materi pada kegiatan orientasi perpustakaan lebih pada pengenalan 

perpustakaan seperti tentang jam buka perpustakaan, syarat menjadi anggota 

perpustakaan, hak dan kewajiban anggota perpustakaan, jenis layanan 

                                                             
8
 Sutarno, NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Samitra 

Media Utama, 2004), hlm.95-96. 
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perpustakaan dan cara pemanfaatannya, jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan, 

pengenalan alat telusur (katalog) serta bahan rujukan lain.
9
 

Pada dasarnya materi yang diterapkan dalam orientasi perpustakaan pada 

perpustakaan relatif sama antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. 

Secara umum Darmono menyebutkan beberapa materi bimbingan pemanfaatan 

perpustakaan antara lain adalah: 

a. Pengenalan terhadap denah perpustakaan  

Pengenal denah perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran kepada anggota baru perpustakaan tentang ruangan-ruangan 

yang ada di perpustakaan dan fungsinya. Termasuk di dalamnya 

pengenalan ruang baca. Hal ini perlu disampaikan kepada anggota 

baru karena tidak semua ruang baca menyatu dengan jajaran koleksi, 

melainkan mempunyai ruang tersendiri. Untuk itu, pertugas 

perpustakaanperlu menginformasikan ruang baca untuk berbagai 

macam koleksi yang ada di perpustakaan. 

b. Peraturan perpustakaan  

Peraturan perpustakaan harus diketahui oleh semua anggota. Peraturan 

perpustakaan biasanya berisi mengenai peraturan umum, hak dan 

kewajiban anggota perpustakaan, serta sanksi bagi yang melanggar 

peraturan tersebut. 

 

 

                                                             
9
Purwani Istiana, Layanan P.erpustakaan , (Yogjakarta: Ombak, 2014), hlm.1-2 
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c. Alat penelusuran informasi 

Berbagai jenis sarana penelusuran informasi yang dimiliki 

perpustakaan perlu diperkenalkan agar pemustaka mengetahui 

berbagai jenis sarana penelusuran yang ada dan agar pemustaka dapat 

menelusur informasi yang dibutuhkan secara mandiri, efektif, dan 

efesien. Beberapa sarana penelusuran yang harus diperkenalkan 

adalah katalog perpustakaan (tercetak maupun online) yang 

merupakan wakil koleksi yang dimiliki perpustakaan, daftar 

bibliografi, daftar indeks artikel, dan CD ROM. 

d. Pengenalan terhadap bagian-bagian layanan perpustakaan 

Pengenalan mengenai berbagai jenis layanan perpustakaan ini sangat 

penting dilakukan karena layanan merupakan bagian terdepan dan 

perpustakaan yang berhubungan langsung dengan pemustaka.anggota 

perpustakaan perlu mengetahui layanan apa saja yang diberikan oleh 

perpustakaan, peraturan-peraturan khusus pada jenis layanan tertentu. 

Misalnya untuk layanan referensi pada bagian ini biasanya koleksi 

hanaya untuk dibaca ditempat, demikian juga untuk layanan majalah 

atau serial. 

e. Pengenalan terhadap penempatan koleksi 

Pengenalan terhadap penempatan koleksi berkaitan dengan ruangan di 

mana koleksi itu disimpan. Tujuan pengenalan terhadap penempatan 

koleksi ini adalah agar memudahkan pemustaka dalam mencari atau 
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menemukan kembali serta memanfaatkan koleksi yang ada di 

perpustakaan. 

f. Pengenalan terhadap ruang baca. 

Pengenalan informasi ruang baca perlu disampaikan kepada anggota 

baru. Untuk perpustakaan pengeaturan ruang baca tidak selalu harus 

menyatu dengan jajaran penempatan koleksi. Jika ada ruang baca yang 

terpisah dengan jajaran koleksi, maka petugas perpustakaan harus 

menginformasikan kepada anggota perpustakaan. demikian juga untuk 

ruang-ruang yang lainnya seperti ruang diskusi. Untuk menjaga 

ketenangan suasana perpustakaan, biasanya perpustakaan 

menyediakan ruang diskusi secara tersendiri dan tidak menyatu 

dengan ruang baca secara umum.
10

 

Melalui beberapa materi orientasi perpustakaan di atas maka dapat 

diketahui bahwa penyelenggaraan orientasi perpustakaan pada perpustakaan, 

harus mampu menginformasikan aspek-aspek penting yang berkaitan dan dimiliki 

oleh perpustakaan kepada pengguna perpustakaan, dengan harapan melalui 

orientasi perpustakaan maka pengguna perpustakaan tidak akan merasa asing dan 

lebih cepat beradaptasi terhadap tatanan sistem opersional perpustakaan. 

Orientasi perpustakaan biasanya dilakukan oleh pustakawan atau petugas 

perpustakaan. Waktu yang diberikan sangat bervariasi, tergantung dari jenis 

perpustakaannya. Untuk perpustakaan besar dengan koleksi dan jenis layanan 

yang sangat banyak maka waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama bila 

                                                             
10

 Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Grasindo, 

2001), hlm.169-171. 
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dibandingkan dengan perpustakaan yang relatif kecil.
11

Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan orientasi perpustakaan dilaksanakan 

tergantung jumlah dan jenis koleksi yang tersedia serta banyaknya/ sedikitnya 

jumlah pengguna. 

 

C. Layanan Perpustakaan 

Mutu sebuah perpustakaan dapat di ukur dari kemampuannya dalam 

memberikan layanan kepada penggunanya atau dengan perkataan lain 

perpustakaan dianggap bermutu apabila dapat memberikan layanan yang cepat, 

tepat dan benar kepada penggunanya.
12

Pelayanan perpustakaan merupakan bagian 

dari kegiatan perpustakaan yang dilaksanakan dengan melakukan hubungan 

langsung dan tidak langsung dengan pengguna jasa perpustakaan. berhasil atau 

tidaknya misi perpustakaan, tidak hanya bergantung pada pelayanan yang 

diberikan kepada pemakai, sehingga keberadaan perpustakaan dapat dirasakan 

manfaatnya oleh pengguna.
13

 

Layanan perpustakaan adalah penyediaan bahan pustaka dan atau sumber 

informasi secara tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada 

pengguna sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. menyajikan bahan pustaka 

dan atau sumber informasi sesuai kebutuhan pengguna, artinya bahwa dalam 

                                                             
11

Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah...,hlm. 169-171. 
12

 Soeatminah, Perpustakaan, Kepustakaan, dan Pustakawan, (Yogyakarta: Kanisius 

1992), hlm.129 
13

 Karmidi Martoatmojo. Pelayanan Bahan Pustaka. (Jakarta: Universitas Terbuka 

Depdikbud, 1993), hlm. 5 
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layanan perpustakaan, perpustakaan perlu mencermati dan meminta masukan dari 

pengguna atas kebutuhan bahan pustaka atau informasinya.
14

 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu dari layanan 

perpustakaan tergantung pada seberapa produktif pelayanan dan kesediaan buku 

yang di butuhkan secara lengkap, cepat, benar dan tepat. Layanan perpustakaan 

juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya peminat perpustakaan. Jadi, 

suksesnya sebuah perpustakaan sangat tergantung pada sistem pelayanan 

perpustakaan tersebut dan juga terhadap kelengkapan kebutuhan pengguna baik 

itu koleksi buku, keteraturan dan kemudahan dalam mengakses dan meminjam 

buku yang ada di perpustakaan tersebut.   

 

1. Tujuan Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Tujuan layanan perpustakaan secara umum adalah agar koleksi yang 

disediakan oleh perpustakaan dapat di manfaatkan semaksimal mungkin oleh 

pengguna secara efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini adalah pengguna dapat 

memanfaatkan koleksi dan sumber informasi sehingga menghemat waktu yang 

mereka miliki. Sedangkan efesien dalam hal ini adalah layanan perpustakaan yang 

memberikan manfaat kepada pengguna, sehingga mereka merasakan menghemat 

biaya karena informasi yang mereka butuhkan ada di perpustakaan. 

Setiap perpustakaan mempunyai kegiatan pelayanan terutama pada 

perpustakaan perguruan tinggi. Tujuan perpuastakaan perguruan tinggi yaitu 

menyediakan bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan pengguna, membantu 

                                                             
14

 Purwati Istiana, Layanan Perpustakaan, (Yogjakarta: Ombak, 2014), hlm.1-2 
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pengguna dalam mencari, menemukan, dan memanfaatkan bahan pustaka oleh 

pengguna untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Perpustakaan menyediakan berbagai bahan pustaka yang 

berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan pengajaran untuk dilayankan kepada 

pengguna. perpustakaan juga menyedia bahan pustaka yang dapat menunjang 

kegiatan pengguna dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Tujuan diselengarakan layanan perpustakaan  adalah agar bahan pustaka 

yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

pengguna. Sangat tidak baik apabila bahan pustaka yang dikumpulkan diolah dan 

ditata dengan rapi di perpustakaan ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara 

maksimal oleh pengguna. Pemanfaatan bahan pustaka secara maksimal dapat 

tercapai apabila perpustakaan dikelola secara baik dan benar.
15

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pelayanan perpustakaan 

perguruan tinggi adalah melayani pengguna memperoleh bahan perpustakaan 

yang perlukan untuk digunakan di perpustakaan atau dibawa pulang. 

 

2. Jenis-jenis Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi 

a. Layanan sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi merupakan salah satulayanan perpustakaan yang 

berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan. Aktivitas bagian sirkulasi 

menyakut masalah citra perpustakaan, baik tidaknya sebuah perpustakaan sangat 

                                                             
15

 Saifuddi A.Rasyid, Jasa Informasi dan Layanan Perpustakaan, (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry, 2017) hlm. 4-5 
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berkaitan dengan bagaimana layanan sirkulasi yang diberikan kepada pengguna 

perpustakaan. 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan sirkulasi yang meliputi: kegiatan 

peminjaman, kegiatan pengembalian, kegiatan pemungutan denda, kegiatan 

pendaftaran anggota, kegiatan baca di tempat, kegiatan penagihan, kegiatan 

pembuatan statistik, dan kegiatan hubungan masyarakat. 

Kegiatan pelayanan sirkulasi adalah kegiatan yang sering dikatakan 

sebagai ujung jasa perpustakaan dikarenakan bagian ini yang sering digunakan 

oleh pemakai perpustakaan dan berhubungan dengan pemakai. 

a. Fungsi sirkulasi 

Terdapat beberapa fungsi sirkulasi yaitu sebagai berikut: 

1. Pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan 

2. Pendaftaran anggota, perpanjangan keanggotaan, dan pengunduran 

diri anggota perpustakaan. 

3. Peminjaman, pengembalian, dan perpanjang waktu peminjaman. 

4. Pengurusan keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam 

seperti denda. 

5. Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan 

pada waktunya dan surat bebas pustaka. 

6. Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya 

buku hilang atau rusak. 

7. Pertanggung jawaban atas segala berkas peminjaman. 
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8. Pembuatan statistik peminjaman berupa statistik anggota baru, 

anggota yang mengundur diri, pengunjung perpustakaan, statistik 

peminjaman, statistik jumlah buku yang di pinjam, statistik 

peminjaman buku berdasarkan subjek, dan jumlah buku yang masuk 

daftar tendon. 

9. Peminjaman antar perpustakaan. 

10. Pengawasan urusan penitipan tas, jas, atau mantel, milik pengunjung 

perpustakaan. 

11. Penugasan lainnya, terutama yang berkaitan dengan peminjaman. 

b. Layanan referensi 

Layanan referensi adalah layanan yang memberikan informasi langsung 

kepada pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Layanan ini 

bercirikan pemanfaatan sumber referensi (bahan rujukan). Sumber referensi 

disusun sedemikian rupa sehingga tidak harus dibaca mulai halaman pertama 

sampai akhir. Topik-topiknya disusun berdasarkan abjad, subjek, wilayah 

kronologis, atau kombinasinya.
16

 Pelayanan referensi atau pelayanan rujukan 

mempunyai pengertian kegiatan melayani pemakai dalam mencari, menemukan, 

dan menggunakan sumber-sumber koleksi referensi di perpustakaan yang sifatnya 

berhubungan langsung dengan pemakai.
17

 

Layanan referensi bertujuan untuk membantu pengguna menelusuri 

informasi dalam berbagai subjek, pengguna dibantu untuk menemukan informasi 

dengan cepat, menelusur informasi dengan lebih menjenis dan dengan pilihan 

                                                             
16

 Purwani Istiana. Layanan Perpustakaan. (Yogyakarta: Ombak, 2016) hlm 23 
17

 M.T. Sumantri, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 83 
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subjek yang lebih luas, dan memanfaatkan sarana penelusuran yang tersedia 

secara optimal.
18

 

Adapun ragam kegiatan rujukan yang harus diberikan oleh perpustakaan 

kepada pengguna meliputi kegiatan berikut: 

1. Memberikan informasi yang bersifat umum. 

2. Membantu menggunakan katalog dan memberikan petunjuk cara 

memanfaatkannya. 

3. Membimbing cara menggunakan bahan pustaka rujukan. 

4. Membantu pengguna untuk menemukan bahan pustaka yang 

dicarinya. 

5. Membuat jajaran vertikal yang berisi selipat, prospektus, brosur, dan 

sebagainya. 

Koleksi referensi atau rujukan adalah kumpulan bahan pustaka jenis 

sekunder dan tertier yang biasanya ditempatkan secara khusus di bagian referensi, 

yang terdiri atas bahan pustaka yang diolah sebagai sumber informasi khusus dan 

tidak untuk dibaca secara keseluruhan. 

Pustaka sekunder merupakan sumber informasi yang menunjukkan 

keberadaan pustaka primer (sumber informasi utama), bahan pustaka yang 

berisikan informasi yang sering diperlukan dan disajikan secara ringkas, yang 

dikumpulkan dan disusun terutama berdasarkan informasi dari pustaka primer. 

Contoh pustaka sekunder antara lain: kamus, ensiklopedi, sumber biografi, 

almanak, dan bibliografi. Sedangkan pustaka tertier adalah bahan pustaka yang 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Perpustakaan Perguruan Tinggi: buku 

pedoman, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1994), hlm.65 
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menunjukkan keberadaan pustaka sekunder atau memuat informasi berdasarkan 

informasi sekunder atau primer. Contoh pustaka tertier yaitu panduan pustaka 

dalam bidang tertentu, bibliografi pustaka tertentu, dan direktori. 
19

 

Agar kegaiatan layanan referensi dapat memuaskan pengguna, maka 

pustakawan harus memiliki kecakapan dan sikap yang baik seperti mampu 

memberikan informasi yang jelas dan tepat serta dimengerti oleh pengguna, 

mampu memberikan bimbingan kepada pemakai dalam menggunakan sumber 

informasi, dan bersikap ramah dan siap melayani dan menolong. Pelayanan 

referensi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah mempunyai 

pengertian yang sama dengan pendapat para ahli di atas, namun waktu 

pelaksanaannya dilakukan oleh pustakawan yang bertugas pada malam hari. 

Sementara perbedaannya dengan pelayanan referensi pada siang hari adalah masa 

pelayanannya yang singkat, pustakawan yang bertugas memberikan pelayanan 

sangat sedikit (hanya satu orang), serta sasaran utama penggunanya adalah 

pengguna yang tidak mempunyai waktu untuk memanfaatkan pelayanan pada 

siang hari. 

c. Layanan jurnal (Layanan Terbitan Berseri) 

Layanan jurnal adalah layanan yang menyediakan artikel-artikel dari 

berbagai jurnal yang dilanggan atau yang dimiliki perpustakaan. Satu judul jurnal 

berisi beberapa judul artikel. Dengan demikian, satu pengguna mungkin hanya 

memerlukan satu judul artikel dalam satu judul jurnal. Hal ini mengindikasikan 

bahwa para pengguna perpustakaan, membutuhkan artikel/ topik yang berbeda 
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atau satu jurnal di butuhkan oleh banyak pengguna. Kekhasan jurnal ini 

memerlukan layanan yang berbeda dengan koleksi perpustakaan lain. 

Perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai memiliki 

layanan jurnal terpisah dari layanan lainnya. Dengan pustakawan yang bertugas 

khusus di bagian layanan jurnal (terbitan berseri) perpustakaan dapat 

mengembangkan jasa layanan yang diberikan kepada pengguna. pada jenis ini 

pengguna dapat memperoleh jasa atau informasi seperti berikut: 

1. Mengetahui jurnal baru yang dimiliki perpustakaan. Layanan terbitan 

berseri, akan melakukan display jurnal terbaru yang dimiliki. 

2. Memperoleh informasi daftar isi jurnal terbaru sesuai bidang yang 

diminati. Pustakawan akan memberikan informasi kepada pengguna 

tentang judul-judul terbitan berseri terbaru yang dimiliki 

perpustakaan, yang sesuai dengan minat pengguna. jasa ini dikenal 

dengan jasa informasi mutakhir (Current Awarenes Services). 

Pustakawan akan mengirimkan daftar isi terbitan terbaru sesuai 

dengan judul terbitan yang menjadi minat pengguna.  

3. Memperoleh informasi artikel-artikel pada terbitan berseri terabru 

sesuai subjek yang diminati pengguna. Pustakawan terlebih dahulu 

mengetahui subjek yang diminati pengguna saat ini, sehingga terlebih 

dahulu pengguna memberi informasi kepada pustakawan tentang 

cakupan subjek serta kata kunci yang diperlukan. Dengan berbekal 

subjek yang diminati pengguna, pustakawan akan mencari artikel dari 

berbagai jurnal atau terbitan berseri terbaru. Judul-judul artikel yang 
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ditemukan akan dikirimkan kepada pengguna. layanan ini dilakukan 

oleh pustawan dibagian layanan jurnal, layanan ini disebut juga 

dengan layanan informasi dan seleksi (Selective Dissemination of 

information).
20

 

d. Layanan karya-karya ilmiah (KKI) 

Pelayanan karya-karya imliah merupakan proses pelayanan untuk pinjam 

singkat koleksi Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Kerja Praktek Mahasiswa 

Diploma, hasil penelitian Dosen dan dokumen (meliputi makalah seminar, 

prosiding, pidato pengukuhan guru besar, buku wisuda, laporan tahunan 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala). Layanan koleksi karya-karya ilmiah 

adalah layanan yang diberikan kepada pengguna, berkaitan dengan hasil 

penelitian civitas akademik dalam bentuk cetak.  

Layanan koleksi karya-karya ilmiah ini digunakan oleh pengguna sebagai 

bahan rujukan untuk mengembangkan dan menulis penelitian-penelitian yang 

baru. Ketentuan penggunaan koleksi karya ilmiah hanya bisa dibaca di tempat dan 

tidak dapat di fotocopy atau dipinjam. Koleksi karya-karya ilmiah (KKI) yang 

terdapat di perpustakaan perguruan tinggi berupa hasil penelitian dari dosen, 

mahasiswa, dan masyarakat umum yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti 

skripsi, thesis, disertasi, dan laporan ilmiah. 

Pelayanan KKI merupakan kegiatan pustakawan melayani pemakai 

dalam mencari, menemukan, dan menggunakan koleksi KKI, pelayanan ini 
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biasanya menggunakan sistem tertutup dan pustakawan melayani pengguna secara 

langsung dalam mencari dan menemukan koleksi. 

Tujuan pelayanan KKI adalah menyediakan koleksi KKI untuk 

kebutuhan pengguna, memberikan bantuan kepada pengguna dalam usaha 

mencari dan menemukan koleksi secara cepat dan tepat, serta membantu pemakai 

dalam memanfaatkan koleksi KKI.
21

 

Pelayanan KKIyang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah 

layanan yang diberikan oleh pustakawan kepada pengguna dalam proses 

menemukan dan menggunakan karya-karya ilmiah secara cepat dan tepat. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa jenis-jenis layanan 

perpustakaan perguruan tinggi yaitu adanya layanan sirkulasi, layanan referensi, 

layanan jurnal (layanan terbitat berseri), dan layanan karya-karya ilmiah (KKI). 

e. Layanan Fotokopi 

Layanan ini disediakan agar pemustaka yang tidak dapat atau tidak ingin 

meminjam koleksi tersebut untuk dibawa pulang, dapat memfotokopinya di 

perpustakaan. Layanan ini juga dapat meningkatkan keterpakaian koleksi yang 

tidak dapat dipinjamkan. Dengan adanya layanan ini maka pemanfaatan koleksi 

dapat lebih optimal karena bagi pemustaka yang bukan anggota perpustakaan dan 

tidak meminjam koleksi yang dibutuhkan tetap membawa hasil fotokopinya untuk 

dibawa pulang meski tidak semua halaman dokumen dapat difotokopi.
22
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f. Layanan Ruang Baca 

Perpustakaan menyediakan ruang baca bagi pemustaka untuk membaca 

berbagai macam koleksi yang ada di perpustakaan. layanan ini sediakan untuk 

mengantisipasi pembaca yang tidak dapat atau tidak ingin meminjam koleksi, 

tetapi hanya butuh untuk membaca-baca di perpustakaan. Demikian pula apabila 

perpustakaan memiliki koleksi khusus atau koleksi audiovisual yang memerlukan 

sarana baca khusus yang hanya dapat dibaca di perpustakaan. 

Biasanya perpustakaan menyediakan ruang baca yang berbeda-beda 

dengan jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan. Hal dikarenakan penempatan 

koleksi/ruang jajaran koleksijuga dibedakan tergantung jenis koleksinya, misalnya 

letak ruang koleksi majalah di lantai 2 maka ruang baca majalah juga ada di lantai 

2, kemudian letak ruang koleksi buku ada di lantai 1 maka ruang baca juga 

terletak di lantai tersebut. Demikian pula dengan koleksi audiovisual maka ruang 

bacanya biasanya terletak dekat koleksi tersebut.
23

 

 

D. Indikator Pengetahuan Layanan Perpustakaan 

Pengukuran keberhasilan program orientasi perpustakaan adalah: 

1. Pengetahuan (kognitif), misalnya pada awalnya pengguna tidak 

mengetahui susunan klasifikasi untuk pengerakan bahan pustaka, setelah 

mengikuti pendidikan pengguna menjadi tahu makna dan manfaatnya 

sehingga dapat menggunakan katalog dan menelusur bahan pustaka yang 

dibutuhkan secara mandiri. 
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2. Sikap (efektif), misalnya pada awalnya pengguna memiliki pandangan 

bahwa perpustakaan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, setelah 

mengikuti orientasi perpustakaan sikapnya berubah karena memiliki 

pandangan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk mencari informasi 

(sebagai sumber belajar) sehingga selalu datang ke perpustakaan untuk 

memenuhi segala kebutuhan informasinya. 

3. Keterampilan (psikomotor), misalnya pada awalnya pengguna tidak 

pernah memperhatikan atau mengetahui bagaimana susunan koleksi buku 

atau koleksi lainnya sehingga ketika melakukan browsing dapat membuat 

jajaran koleksi menjadi berantakan. Setelah mengikuti orientasi 

perpustakaan maka menjadi perhatian dan dapat memelihara 

keberadaannya dengan cara menjaga kerapian dan menempatkan kembali 

sesuai dengan susunan klasifikasi atau nomor panggil buku di rak ketika 

melakukan pencarian koleksi atau mencabut buku dan jajaran untuk 

melihat-lihat sekilas isinya.
24
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitan ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian lapangan adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit social, individu, lembaga atau masyarakat.
1
 Metode 

kuantitatif ialah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka 

tersebut.
2
 

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan regresi dan  korelasi. Regresi yaitu suatu pendekatan meramalkan 

pengaruh data yang satu terhadap data yang lainnya atau pendekatan yang 

memiliki hubungan fungsional antara variabel-variabel. Sedangkan korelasi yaitu 

suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel 

atau lebih.
3
 Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan hubungan 

fungsional antara 2 variabel yaitu variabel X dan variable Y. Variabel  X adalah 

orientasi perpustakaan dan variabel Y adalah pengetahuan layanan bagi 

mahasiswa baru. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Unsyiah (Universitas Syiah 

Kuala), yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arif, Darussalam, Banda Aceh. 

Penulis melakukan penelitian pada pengguna Perpustakaan Unsyiah. Alasan lain 

salah satu perpustakaan perguruan tinggi negeri yang sudah mendapatkan ISO dan 

setiap tahun telah menerapkan orientasi perpustakaan. Adapun penelitian ini  

dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 29 Desember 2018.   

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian 

yang kebenarannya harus diuji.
4
 Hipotesis juga merupakan proporsi yang akan 

diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis assosiatif. 

Hipotesis assosiatif yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. 

Variabel X adalah Program Orientasi Perpustakaan dan variabel Y adalah 

pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru. Berdasarkan variabel inilah dapat 

dirumuskan dua hipotesis yaitu Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). 

Dengan kata lain ialah sebagai berikut: 
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Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara program orientasi 

perpustakaan terhadap pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru 

Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019. 

Ho = Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara program orientasi 

perpustakaan terhadap pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru 

Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019. 

Rumus hipotesis statistik: 

Ha : r ≠ 0, Berarti ada hubungan 

Ho : r = 0, Berarti tidak ada hubungan.
5
 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
6
 

Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
7
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

baru Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019 yang berjumlah 5965 

orang.
8
 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
9
 Untuk mengambil sampel dengan jumlah populasi mencapai 5965 

orang, penulis mengambil sampel menggunakan teknik simple random sampling. 

Alasan penggunaan teknik ini karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

Dalam menentukan jumlah sampel penulis menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut : 

 n= 
 

       
 

 n= Ukuran Sampel 

N= Ukuran Populasi 

e= persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang tidak diinginkan (10%) yaitu 0,1.
10

 

 Dengan menggunakan rumus slovin, maka simple random sampling dapat 

dihitung sebagai berikut: 
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Berdasarkan rumus slovin di atas, dari jumlah populasi 5965 orang 

mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019, maka 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 98 orang. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur. Hasil penelitian data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti.
11

 Pengujian validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah validitas konstruk (construct validity), yaitu validitas yang 

berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu 
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konsep yang diukurnya. Validitas konstruk memiliki pendekatan yang cukup 

objektif dan sederhana.
12

  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara cepat. 

Validitas suatu instrument akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur 

yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok 

pengukuran. Dengan demikian, permasalahan validitas instrumen (angket) akan 

menunjukkan pada mampu atau tidaknya instrumen (angket) tersebut mengukur 

objek yang diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mendapatkan data secara benar dan teliti.
13

  

Untuk mengukur kevalidan antar skor, maka penulis menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment sebagai berikut: 

  

   2 22 2

N XY X Y
rxy

N X X N Y Y

   


   
     

        

Keterangan: 

N  = Jumlah responden 

∑XY = Jumlah hasil perkalian  

∑X  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = Jumlah seluruh skor Y. 
14
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Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan rtabel pada taraf nyata (α) 5%. 

Kriteria kelayakan adalah sebagai berikut: 

rxy> r tabel berarti valid 

rxy< r tabel berarti tidak valid.
15

 

Langkah yang penulis tempuh untuk mengukur validitas ialah 

menyebarkan angket kepada 15 orang yang bukan anggota dari sampel penelitian. 

Lalu hasil penelitian tersebut penulis masukkan ke dalam tabel penolong untuk 

menghitung nilai koefesien. Valid atau tidaknya instrument tergantung dari besar 

atau kecilnya nilai rhitung. Suatu instrument dikatakan valid apabila rhitung > dari 

nilai rtabel. Maka dengan kata lain thitung > ttabel. Selain itu, penulis juga melakukan 

uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 17 yaitu dengan uji 

korelasi antara skor tiap tiap pertanyan dengan skor total. Berikut tabel penolong 

uji validitas data sebanyak 15 orang: 

Tabel 3.1 Tabel Penolong Uji Validitas 

Sampel  q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 Total 

1          

2          

          

Ʃ=15          
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Ujian realibilitas alat 

ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, 

pengujian dapat dilakukan test-retest, equivalent dan gabungan keduanya. Secara 

internal, realibilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-

butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.
16

 Teknik uji realibilitas 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik Cronbach Alpha yaitu 

sebagai berikut: 

α = [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

 α = Koefesien realibilitas instrument 

 K = Banyaknya butir pertanyaan/pernyataan 

 ∑σ
2
i = Jumlah varians butir 

Σ
2
t = varians total. 

Langkah yang penulis tempuh untuk pengujian reliabilitas sama dengan 

pengujian validitas, yaitu menyebarkan angket kepada yang bukan sampel. Hanya 

saja responden yang menjadi sasaran berjumlah lebih sedikit dibanding pada 

pengujian validitas yaitu 10 orang. Hasil angket tersebut akan penulis masukkan 

ke dalam tabel penolong untuk menghitung varian dan nilai koefesien alpha (α). 
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Standar untuk nilai alpha  adalah (α) > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. 

Sedangkan jika alpha (α) > 0,80 ini menunjukkan seluruh item reliabel dan 

seluruh tes konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. 

Berikut tabel penolong untuk uji reliabilitas: 

Tabel 3.2 Tabel Penolong Uji Reliabilitas 

Sampel q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 Total 

1          

2          

          

Ʃ=10          

 

Uji realibilitas ini nanti juga akan dibantu dengan program SPSS versi 

17.0. Untuk menguji reliabilitas menggunakan SPSS Statistik 17.0 pertanyaan 

yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan 

reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika ralpha  > dari rtabel maka pertanyaan reliabel  

2. Jika ralpha < dari rtabel maka pertanyaan tidak reliabel 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak 

dapat dilakukan. Sebelum dilakukan pengumpulan data, peneliti harus terlebih 
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dahulu menentukan cara pengumpulan data serta alat pengumpul data yang 

memenuhi standar validitas dan realibilitas.
17

 

Untuk mengunpulkan beberapa data informasi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data: 

a. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

member seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
18

 Penelitian ini menggunakan angket tertutup, yaitu angket yang 

dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami 

oleh responden sendiri, kemudian semua alternative jawaban yang harus dijawab 

responden telah tertera dalam angket tersebut.
19

   

Angket yang digunakan pada penelitian ini merupakan angket berbentuk 

skala, yakni serangkaian tingkatan, level, atau nilai yang mendeskripsikan variasi 

derajat sesuatu. Jenis skala yang dipakai adalah skala Likert yaitu untuk mengukur 

sikap. Skala Likert meminta kepada responden sebagai individu untuk menjawab 

suatu pertanyaan dengan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tak bisa 

                                                             
17

 Mahi M. Nikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 71. 

18
Khatib A. Latief, “Populasi, Sampel,Hipotesis, dan Penjelasan Istilah” (handout), 

Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan, (Banda Aceh: Jurusan APK, Fakultas Adab IAIN Ar-

Raniry, 22 Mei 2018)   

19
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Ed. 1 (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 124.  
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memutuskan (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Masing-masing 

jawaban memiliki skor atau nilai.
20

 

Langkah-langkah dalam penyebaran angket kepada responden: 

1) Angket dibagikan langsung kepada responden pada saat responden 

berada di lokasi penelitian. 

2) Meminta persetujuan responden untuk ketersediannya mengisi 

angket. 

3) Penulis menjelaskan tentang prosedur pengisian angket sebelum 

responden menjawab pernyataan dalam angket. 

4) Angket dibagikan kepada pengguna perpustakaan. 

5) Penulis mengumpulkan angket yang telah diisi oleh responden. 

 

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang valid berkaitan 

dengan pengaruh program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan layanan 

bagi mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala tahun akademik 2018/2019.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
21

 

Menurut Burhan Bungin dalam bukunya metode penelitian kuantitatif 

menyebutkan tahap-tahap pengolahan data penelitian kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                             
20

Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 45.  

21
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D..., hlm. 334  
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1. Editing  

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencacatan dilapangan yang bersifat korelasi. Adapun pengolahan data yang 

penulis lakukan untuk angket pada tahap editing adalah melakukan pemeriksaan 

angket yang telah diisi oleh responden dalam mengisi pertanyaan yang diajukan 

dalam angket. Jika pengisian belum lengkap, penulis dapat meminta responden 

untuk mengisi kembali. 

2. Coding (pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam 

kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau 

huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data 

yang akan dianalisis. Adapun analisis data angket pada tahap ini dilakukan dengan 

memberikan kode dalam bentuk skor untuk setiap jawaban angket dengan 

menggunakan pedoman Skala Likert. 

3. Tabulasi  

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan 

cara memasukkan data kedalam tabel.
22

 Pengolahan data pada tahap ini yang 

penulis lakukan untuk data angket adalah menyajikan jawaban responden yang 

dikelompokkan dalam masing-masing kategori yang disajikan dalam bentuk tabel. 

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan statistik 

inferensial, yaitu statistik inferensial membahas mengenai cara menganalisis datas 

                                                             
22

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif…, hlm. 96.  
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serta mengambil kesimpulan berkaitan dengan estimasi data parameter dan 

pengujian hipotesis metode statistik inferensial berkaitan dengan analisis sebagian 

data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan 

data.metode ini sering disebut statistik induktif karena kesimpulan yang ditarik 

didasarkan pada informasi dari sampel.
23

 Data tersebut diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. Regresi adalah salah satu 

metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, 

terutama untuk mengetahui pola hubungan yang modelnya belum diketahui 

dengan sempurna.
24

 

Berikut rumus regresi linier sederhana:
25

 

  Y = α + bX 

Keterangan: Y = Variabel tak bebas yang diprediksikan 

α = Penduga bagi intersap, perbedaan rata-rata variabel X 

ketika variabel Y = 0 (α)   

b = Penduga bagi besarnya perubahan nilai variabel X bila 

nilai variabel Y berubah satu unit pengukuran. 

X = variable independen yang mempunyai nilai tertentu β 

Nilai dari a dan b pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

b = 
                 

             
 

                                                             
23

 Anting Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika dalam Penelitian, 

(pusaka Setia Bandung: Bandung 2006), hlm. 20 
24

 Anting Somantri, dkk, Aplikasi Statistika dalam Penelitian...hlm. 243 
25

 Khatib A. Latief, Analisis Regresi Linier: Bahan Ajar Pengantar Statistik, (Banda 

Aceh: s.I, 2014), hlm. 1 
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α = 
    (   )           

             
 

Teknik analisis regresi penulis menggunakana bantuan program SPSS 

versi 17. Standar pengujian hasil penelitian Fhitung dengan Ftabel  jika  Fhitung  Ftabel, 

maka Ho ditolak, dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan, sebaliknya 

jika Fhitung   Ftabel, maka Ho diterima, artinnya tidak terjadi pengaruh yang  

signifikan.
26

 

Kriteria yang penulis gunakan adalah apabila rtabel   rhitung    maka Ho 

diterima. Nilai rxy, diinterpretasikan sesuai dengan tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Interprestasi Angka Indeks Korelasi Product Moment 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat
27

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Sambas Ali Muhidin, dkk. Analisis Korelasi, Regresi, dan jalur penelitian, (Bandung: 

Pusaka Setia, 2017,) hlm. 197 
27

 Sugiono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 231 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Tentang Program Orientasi Perpustakaan Di UPT. 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

1. Sejarah SingkatProgram Orientasi Perpustakaan Di UPT. 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala merupakan jantungnya Universitas 

Syiah Kuala, keberadaan perpustakaan merupakan kebutuhan dari masing-masing 

jurusan atau fakultas. Program orientasi perpustakaan pertama kali di adakan di 

UPT perpustakan Universitas Syiah kuala pada tahun 2015. Kegiatan orientasi 

perpustakaan rutin setiap tahun yang di adakan oleh perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala untuk mahasiswa baru. Kegiatan pengenalan ini di wajibkan untuk 

seluruh mahasiswa yang telah lulus di kampus Universitas Syiah Kuala.  

Kegiatan orientasi perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar bagi mahasiswa baru dalam mengenal 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Pada saat pengenalan mahasiswa akan 

diberi materi tentang perpustakaan yang disampaikan oleh pustakawan dan duta 

baca.  

Adapun materi yang diberikan adalah: 

a. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala memiliki nama lain yaitu Perpustakaan 

Prof. Dr. H.Abdullah Ali, M. Sc Universitas Syiah Kuala. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala juga memiliki visi 2018 yaitu “Tekemuka dan 

bedaya saing di Asia Tenggara”,  
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b. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala juga telah memperoleh sertifikat 

internasional Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 untuk sistem 

manajemen mutu pada tahun 2015. 

c. Kelebihan perpustakaan Universitas syiah Kuala  

1. Memiliki buku yang lumayan banyak 

2. Memiliki Libri cafe 

3. Relax and Easy 

4. Desain ruang yang kekinian 

5. Layanan Ekstra 

6. Uilis App 

d. Kegiatan mahasiswa di perpustakaan 

1. Volentering 

2. Shelvingcrew@Unsyiah_Lib 

3. Relax and Easy 

4. Majalah Librisyiana 

5. Duta Baca Unsyiah 

6. Library award 

7. Unsyiah Library Fiesta (ULF) 

e. Fasilitas 

1. Ruang baca 

2. Full Ac dan Free Internet Access 

3. Ruang diskusi yang nyaman 

4. Ruang seminar plus white boar, LCD proyektor, wifi 

f. Pelayanan 

1. Jam layanan 

2. Counter Check-in 

3. Makanan boleh bawa masuk 

4. Counter Sirkulasi 

5. Koleksi On-Reserve 

6. Koleksi Referensi 

7. Koleksi dokumen 

8. Koleksi Aceh dan Unsyiana 

9. Koleksi serial/terbitas berkala 

10. Layanan koleksi karya ilmiah 

11. Layanan digital corner 

12. E-Resourceses http://uilis.unsyiah.ac.id 

13. Verifikasi data anggota 

14. Media sosial 

http://uilis.unsyiah.ac.id/
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2. Layanan UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

Sistem pelayanan UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

menggunakan pelayanan terbuka, namun khusus untuk koleksi karya ilmiah 

perpustakaan menggunakan pelayanan tertutup. UPT. Perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional sejak tahun 

2012 dan pada bulan juni tahun 2015 juga telah berhasil mendapatkan sertifikat 

ISO 9001:2008 dalam hal pelayanan perpustakaan. 

UPT. Perpustakaan Unsyiah saat ini memiliki beberapa jenis pelayanan, 

yaitu: layanan loker, layanan check in, layanan sirkulasi, layanan digitalcorner, 

layanan on-reserve dan referensi, layanan literature search service, layanan KKI, 

layanan serial, layanan elektronik (portal aplikasi perpustakaan) dan layanan room 

booking. 

Waktu layanan yang diberikan diantaranya layanan hari kerja mulai dari 

hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 08:45 WIB sampai 17:00 WIB. 

Jumat pukul 08:45 WIB sampai dengan 17:30 WIB. Layanan sore dan malam 

(Jam Lembur) hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 17:00 WIB sampai 

22:30 WIB. Jumat pukul 17:30 sampai 13:00 WIB.
1
 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan 

denganprogram Orientasi Perpustakaan dan pengaruhnya terhadap pengetahuan 

layanan  bagi mahasiswa baru universitas syiah kuala tahun akademik 

                                                             
1
UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (2014),diakses melalui: 

http://Library.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah/ pada tanggal 03 Juli 2018. 

http://library.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah/
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2018/2019dengan menggunakan 10 pertanyaan melalui angket yang disebarkan 

kepada pengguna Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. 

1. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan uji 

validitas jenis konstruk karena konsep pendekatan yang lebih sederhana dan 

objektif. Pengujian validitas penulis lakukan dengan membagikan angket yang 

berisi 10 pertanyaan kepada 15 responden yang bukan termasuk sampel namun 

masih dalam populasi. Pertanyaan tersebut terdiri dari 5 pertanyaan untuk variabel 

X (Program Orientasi Perpustakaan) dan 5 pertanyaan untuk variabel Y 

(Pengetahuan layanan bagi mahasiswa Baru). Pengujian validitas instrumen 

dilakukan secara statistik menggunakan rumus regresi sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 17.0. Hasil dari uji validitas tersebut dapat dilihatpada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.1 Uji Validitas X 

(Program Orientasi Perpustakaan) 

No rhitung rtabel Keterangan 

1 0,690 > 0,514 Item Valid 

2 0,899 > 0, 514 Item Valid 

3 0,854 > 0, 514 Item Valid 

4 0,586 > 0, 514 Item Valid 

5 0,854 > 0, 514 Item Valid 

6 0,899 > 0, 514 Item Valid 

7 0,884 > 0, 514 Item Valid 

8 0,899 > 0, 514 Item Valid 
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Tabel 4.2 Uji Validitas Y 

(Pengetahuan Layanan Bagi Mahasiswa Baru) 

No rhitung rtabel Keterangan 

1 0,747  > 0, 514 Item Valid 

2 0,581  > 0, 514 Item Valid 

3 0,666  > 0, 514 Item Valid 

4 0,652  > 0, 514 Item Valid 

5 0,747  > 0, 514 Item Valid 

6 0,744  > 0, 514 Item Valid 

7 0,632 >0, 514 Item Valid 

8 0,581  > 0,514 Item Valid 

 

Berdasarkan hasil uji validitas X dan Y di atas menunjukkan bahwa 

pengujian validitas variabel X dan variabel Y semua data dinyatakan valid karena 

memiliki rhitung  lebih besar dari rtabel  dengan responden N=15, adalah 0, 514 pada 

taraf signifikan 5 %. 

 

2. Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan setelah semua butir pertanyaan valid. 

Adapun pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 10 mahasiswa 

yang bukan termasuk sampel. Setelah peneliti selesai melakukan penyebaran 

angket dan memperoleh hasil, kemudian peneliti memasukkan data tersebut ke 

dalam rumus uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0. 
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  Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Nilai 

Alpha 
rtabel Keterangan 

1 

Program Orientasi 

Perpustakaan 0,781 0,632 Reliabel 

(Variabel X) 

2 

Pengetahuan Layanan bagi  

0,783 0,632 Reliabel Mahasiswa baru 

(Variabel Y) 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui Alpha Cronbach 

untuk masing-masing variabel program orientasi perpustakaan (X) diperoleh nilai 

Alph 0,781 sedangkan variabel pengetahuan layanan  bagi mahasiswa baru (Y) 

sebesar 0,783. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran reliabilitas 

α >r tabel dengan jumlah sampel 10 pengguna perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala adalah 0,632 pada taraf signifikan 5%. 

 

3. Pengujian Regresi Linear Sederhana 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket 

mengenai “Program Orientasi Perpustakaan dan pengaruhnya terhadap 

Pengetahuan Layanan  bagi Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala tahun 

Akademik 2018/2019”. Angket terdiri dari 8 pertanyaan tentang program orientasi 

perpustakaan dan 8 pertanyaan tentang pengetahuan layanan bagi mahasiswa 

baru. Peneliti kemudian menilai dengan memberikan skor di setiap butir 

pertanyaan. Peneliti menggambarkan secara jelas data-data yang didapatkan 

berdasarkan hasil distribusi angket melalui pendekatan Skala Likert yang telah 

disebarkan kepada 98 responden pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala,. 
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Peneliti akan menguraikan berdasarkan masing-masing variabel. 

Tujuan dari pengujian regresi adalah untuk mengetahui bagaimana menghitung 

suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan pengaruh 

hubungan antara dua variabel. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Angket Variabel X (Program Orientasi 

Perpustakaan)dan Variabel Y (Pengetahuan Layanan Bagi Mahasiswa Baru) 

Pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

Sampel Variabel X Variabel Y XY X² Y² 

1 30 35 1050 900 1225 

2 23 23 529 529 529 

3 35 35 1225 1225 1225 

4 26 23 598 676 529 

5 40 40 1600 1600 1600 

6 40 40 1600 1600 1600 

7 30 35 1050 900 1225 

8 35 23 805 1225 529 

9 23 26 598 529 676 

10 36 31 1116 1296 961 

11 33 31 1023 1089 961 

12 40 33 1320 1600 1089 

13 32 32 1024 1024 1024 

14 40 30 1200 1600 900 

15 31 30 930 961 900 

16 26 26 676 676 676 

17 32 26 832 1024 676 

18 40 40 1600 1600 1600 

19 35 40 1400 1225 1600 

20 40 26 1040 1600 676 

21 32 23 736 1024 529 

22 40 36 1440 1600 1296 

23 35 30 1050 1225 900 

24 29 26 754 841 676 

25 33 31 1023 1089 961 

26 23 26 598 529 676 

27 30 35 1050 900 1225 
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28 30 23 690 900 529 

29 29 26 754 841 676 

30 33 35 1155 1089 1225 

31 40 40 1600 1600 1600 

32 30 23 690 900 529 

33 32 32 1024 1024 1024 

34 40 36 1440 1600 1296 

35 33 23 759 1089 529 

36 32 33 1056 1024 1089 

37 40 29 1160 1600 841 

38 40 30 1200 1600 900 

39 35 33 1155 1225 1089 

40 33 35 1155 1089 1225 

41 32 35 1120 1024 1225 

42 35 31 1085 1225 961 

43 29 33 957 841 1089 

44 30 33 990 900 1089 

45 40 31 1240 1600 961 

46 40 30 1200 1600 900 

47 33 23 759 1089 529 

48 30 23 690 900 529 

49 23 26 598 529 676 

50 29 27 783 841 729 

51 33 29 957 1089 841 

52 40 29 1160 1600 841 

53 23 32 736 529 1024 

54 40 33 1320 1600 1089 

55 31 33 1023 961 1089 

56 31 31 961 961 961 

57 30 32 960 900 1024 

58 35 33 1155 1225 1089 

59 40 35 1400 1600 1225 

60 33 31 1023 1089 961 

61 31 31 961 961 961 

62 23 30 690 529 900 

63 33 23 759 1089 529 

64 29 29 841 841 841 

65 36 33 1188 1296 1089 

66 26 33 858 676 1089 

67 40 30 1200 1600 900 

68 35 30 1050 1225 900 
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69 33 31 1023 1089 961 

70 30 26 780 900 676 

71 23 27 621 529 729 

72 33 29 957 1089 841 

73 35 23 805 1225 529 

74 31 35 1085 961 1225 

75 40 35 1400 1600 1225 

76 33 31 1023 1089 961 

77 33 32 759 1089 1024 

78 31 23 713 961 529 

79 29 35 1015 841 1225 

80 35 31 1085 1225 961 

81 33 30 990 1089 900 

82 30 29 870 900 841 

83 33 26 858 1089 676 

84 29 27 783 841 729 

85 29 31 899 841 961 

86 30 29 870 900 841 

87 30 31 930 900 961 

88 35 33 1155 1225 1089 

89 33 30 990 1089 900 

90 23 26 598 529 676 

91 31 32 992 961 1024 

92 30 33 990 900 1089 

93 33 30 990 1089 900 

94 40 31 1240 1600 961 

95 30 40 1200 900 1600 

96 29 35 1015 841 1225 

97 40 31 1240 1600 961 

98 33 29 957 1089 841 

Total ƩX=3203 ƩY=2990 ƩXY=98202 ƩX²=106969 ƩY²=93118 

 

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

dibentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu Y=a+bX 

Y= Variabel dependen (Pengetahuan Layanan Bagi Mahasiswa Baru) 

a= Konstanta (nilai Y apabila X=0) 
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b= Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

X= Variabel independen (Program Orientasi Perpustakaan) 

Tabel 4.5 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .373
a
 .139 .130 4.12001 

a. Predictors: (Constant), Program Orientasi Perpustakaan 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai korelasi (r) sebesar 0,373 dan nilai 

koefesien determinasi (R
2
) sebesar 0,139, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

program orientasi perpustakaanmemiliki hubungan pada taraf yang rendah 

terhadap pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala. 

Tabel 4.6 Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.419 2.849  6.817 .000 

Program 

Orientasi 

Perpustakaan 

.339 .086 .373 3.936 .000 

a. Dependent Variable: Pengetahuan Layanan bagi Mahasiswa baru 

 

a. Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Y = a + bX 

Y = 19.419+ 0,339 X 



52 
 

 
 

b. Interpretasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan bahwa jika 

program orientasi perpustakaan diukur dengan instrument yang dikembangkan 

dalam penelitian ini yaitu pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru, maka setiap 

perubahan skor program orientasi perpustakaan akan berubah sebesar 0,339  

satuan pada arah yang sama. Misalkan pada variabel X (program orientasi 

perpustakaan) memiliki skor 15, maka persamaan regresi ditulis Y= 19.419+0,339  

(15). Semakin tinggi program orientasi perpustakaan maka semakin tinggi pula 

pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru di perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala. 

4. Pembuktian Hipotesis 

Setelah diperoleh nilai korelasi dari variabel X dan Y perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala sebesar 0,373 maka langkah selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis. Penulis menentukan hipotesis berdasarkan ketentuan berikut: 

Ha : Adanya pengaruh variabel X (program orientasi perpustakaan) 

terhadap variabel Y (pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru) 

Ho : Tidak ada pengaruh variabel X (program orientasi perpustakaan) 

terhadap Variabel Y (pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru) 

Hipotesis riset di atas dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis 

statistiknya, yaitu: 
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Ha : ρ ≠ 0 (terdapat hubungan) 

Ho : ρ = 0 (tidak terdapat hubungan) 

Selanjutnya kedua hipotesis di atas akan diuji dengan membandingkan 

nilai fhitung dengan nilai ftabel dan dapat dilihat pada tabel nilai “f” simultan dengan 

menghitung nilai df terlebih dahulu yaitu df=N-nr=98-2=96. 

Tabel 4.7 ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 262.939 1 262.939 15.490 .000
a
 

Residual 1629.551 96 16.974   

Total 1892.490 97    

a. Predictors: (Constant), Program Orientasi Perpustakaan 

b. Dependent Variable: Pengetahuan Layanan bagi Mahasiswa baru 

 

Pada tabel nilai “F” diperoleh hasil bahwa df sebesar 96 dengan taraf 

signifikan 5% diperoleh Ftabel  sebesar 3,94, sedangkan Fhitung besarnya 15.490 

lebih besar dari Ftabel karena Fhitung > Ftabel, maka hipotesis alternatif diterima dan 

hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara variabel X (program orientasi perpustakaan) dengan variabel Y 

(pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru). 
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5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari analisa data, peneliti mengetahui hubungan antara variabel 

independent (program orientasi perpustakaan) terhadap variabel dependent 

(pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru) memiliki regresi sebesar 262.939 dan 

memiliki koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,139. Selanjutnya, apabila dilihat 

korelasi (r) 0,373, maka pada tabel interpretasi terletak antara 0,20-0,399 

menyatakan bahwa tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 

interpretasi angka indeks korelasi product moment. Jadi, program orientasi 

perpustakaan menurut persentase sebesar 13,9% memberikan pengaruh yang 

cukup terhadap pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru, sedangkan sisanya 

sebesar 86,1% Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

perbedaan pengaruh program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan 

layanan bagi mahasiswa baru. Program orientasi perpustakaan di perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala berpengaruh rendah terhadap pengetahuan layanan bagi 

mahasiswa baru. Hal ini terbukti dari analisis regresi dengan memperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,373 yang berarti adanya pengaruh yang rendah dari 

analisis program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan layanan bagi 

mahasiswa baru.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa data valid dan reliable. Hasil uji 

koefisien determinasi (R
2
) pada perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

menunjukkah bahwa nilai R
2
 sebesar 0,139 yang menunjukkan bahwa hanya 

13,9% kontribusi Program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan layanan 

bagi mahasiswa baru dan sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat 

Program orientasi perpustakaan maka semakin rendah juga pengetahuan layanan 

bagi mahasiswa baru yang dirasakan oleh pengguna di perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala. 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian terhadap program orientasi perpustakaan 

yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat data korelasi yang signifikan antara 

program orientasi perpustakaan terhadap pengetahuan layanan. Hal ini didukung 

dengan nilai korelasi sebesar 0,373 yang artinya, bahwa tingkat kesadaran 

mahasiswa terhadap orientasi perpustakaan berpengaruh rendah sehingga 

berdampak terhadap pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang berjudul “Program 

Orientasi Perpustakaan dan pengaruhnya terhadap Pengetahuan Layanan  Bagi 

Mahasiswa Baru Universitas Syiah Kuala tahun Akademik 2018/2019” yang 

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Program orientasi perpustakaan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan 

layanan bagi mahasiswa baru. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,373. dan berdasarkan tabel interpretasi terletak antara 

0,20-0,399. artinya, antara variabel X dan variabel Y berpengaruh rendah.  

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Fhitung = 15.490 > Ftabel = 3,94. 

Maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan 

antara program orientasi perpustakaan dengan pengetahuan layanan bagi 

mahasiswa baru. 

3. Hasil uji koefisien determinasi (R²) pada perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,139 yang menunjukkan 

bahwa hanya 13,9% kontribusi program orientasi perpustakaan terhadap 

pengetahuan layanan bagi mahasiswa baru dan sisanya sebesar 86,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan diantaranya: 
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1. Diharapkan kepada perpustakaan Univesitas Syiah Kuala dapat 

meningkatkan materi tentang layanan.  

2. Diharapkan kepada mahasiswa yang mengikuti orientasi perpustakaan 

untuk mendengarkan dengan seksama tentang pemahaman penggunaan 

perpustakaan kampus. Untuk lebih memudahkan di bagikan kelompok 

kecil yang diwakilkan oleh mentor-mentor yang handal dalam memberi 

informasi dan pemahaman kepada mahasiswa. 

3. Diharapkan kepada perpustakaan Univesitas Syiah Kuala untuk 

memperpanjang waktu perlaksanaan kegiatan orientasi perpustakaan.  

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, sampel, metode 

penelitian dan tetap berhubungan dengan orientasi perpustakaan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Mohon ketersediaan anda untuk mengisi angket jawaban yang anda anggap sesuai 

2. Berilah tanda ceklis () pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai dengan 

pendapat saudara/i 

3. Keterangan: 

SS  = Sangat setuju  TS = Tidak setuju 

S = Setuju   STS = Sangat tidak setuju  

KS = Kurang setuju 

 4.  Atas perhatian dan kerjasama yang anda berika, saya ucapkan terimakasih. 

B. Identitas Responded 

Nama   : 

Jenis Kelamin : 

C. Daftar Pertanyaan 

Variabel X (Program Orientasi Perpustakaan) 

NO PERTANYAAN SS S KS TS STS 

1 Menurut saya orientasi perpustakaan perlu diadakan 

untuk memperkenalkan perpustakan kepada 

mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala 

     

2 Setelah mengikuti orientasi perpustakaan saya 

mengetahui peraturan yang diterapkan di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

3 Setelah mengikuti kegiatan orientasi perpustakaan 

saya mengetahui tentang jenis layanan yang tersedia 

di perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     



4 Setelah mengikuti kegiatan orientasi perpustakaan 

saya mendapat pengetahuan tentang cara 

menggunakan alat penelusuran informasi dengan 

cepat yang ada di perpustakaan Universitas Syiah 

Kuala   

     

5 Setelah mengikuti kegiatan orientasi perpustakaan 

saya mengetahui jenis koleksi yang ada di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala   

     

6 Setelah mengikuti kegiatan orientasi perpustakaan 

saya mengetahui pengorganisasian koleksi di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

7 Orientasi perpustakaan di UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala memotivasi saya untuk 

datang ke perpustakaan kembali 

     

8 Setelah mengikuti orientasi perpustakaan saya dapat 

berkomunikasi baik dengan pustakawan 

     

 

Variabel Y (Pengetahuan Layanan) 

NO PERTANYAAN SS S KS TS STS 

1 Saya mengetahui jenis-jenis layanan yang ada di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

2 Saya mengetahui fungsi dari berbagai jenis layanan 

yang ada di perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

3 Perpustakaan membantu dan membimbing ketika 

saya kurang memahami tentang layanan yang di 

terapkan di perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

4 Saya mengetahui fungsi dari layanan RFID dengan 

baik Universitas Syiah Kuala 

     

5 Saya mengetahui bahwa bisa menggunakan layanan 

web Uilis di perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     

6 Saya mengetahui bahwa adanya layanan referensi di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala 

     



7 Saya mengetahui bahwa adanya layanan jurnal 

(Terbitan Berseri) di perpsutakaan Universitas Syiah 

Kuala 

     

8 Saya mengetahui bahwa adanya layanan karya-karya 

ilmiah (KKI) yang di dapat digunakan di 

perpustakaan Universitas Syiah Kuala 
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