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PENDAHULUAN
Memanfatkan perpustakaan dapat

membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan oleh dosen, juga dapat
menimbulkan kecintaan mahasiswa terhadap
kegiatan membaca, memperkaya pengalaman
belajar dari mahasiswa dan lain-lain, Ada hal-hal
yang menjadi alasan bagi para mahasiswa untuk
memanfaatkan dengan cara berkunjung ke
perpustakaan perguruan tinggi atau tidak
memanfaatkan perpustakaan perguruan tinggi
adalah kebutuhan mahasiswa mendapatkan
informasi dan pengetahuan terpenuhi. Begitu juga
sebaliknya, hal yang membuat mahasiswa enggan
untuk berkunjung ke perpustakaan perguruan tinggi
adalah tidak terpenuhinya kebutuhan mahasiswa
akan informasi dan pengetahuan, misalnya karena
koleksi yang buku-buku ada di perpustakaan tidak
aktual sehingga tidak menarik minat mahasiswa
untuk mau memanfaatkan perpustakaan perguruan
tinggi,

Persepsi adalah proses pengenalan atau
identifikasi tentang sesuatu dengan menggunakan
panca indera, Kesan yang diterima individu sangat
tergantung pada seluruh pengalaman yang telah
diperoleh melalui proses berfikir dan belajar, serta
dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri
individu sendiri (http: /iteori-psikolooi. bloospot,com)
[diakses tanggal 1 April 2009].

Proses Terjadinya Persepsi: Peftama
terjadinya persepsi karena adanya obyek atau
stimulus yang merangsang untuk ditangkap panca
indera atau obyek tersebut menjadi perhatian panca
indera, kemudian stimulus atau obyek perhatian
terjadi dibawa ke otak. Dari otak terjadi adanya
kesan atau jawaban atau response adanya stimulus
berupa kesan atau response di balikkan ke indera
kembali berupa tanggapan persepsi atau hasil kerja
indera berupa pengalaman hasil pengolahan otak.

Menurut Rita L, Alkison dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Psikologi, fungsi persepsi
sebagai berikut: 1) Menentukan di mana objek
visual berada atau lokalisasi. Lokalisasi adalah cara
yang digunakan untuk bernavigasi didalam
lingkungan untuk mengetahui dimana objek berada
dilingkungan. Pertama kali kita harus
mensegresikan objek satu dari lainnya dan dari latar
belakang kemudian sistem perseptual dapat
menentukan objek, 2) Menentukan pengenalan pola
atau Recognition, Recognition objek tergantung
pada cabang sistem visual yang mencakup area
kodikal untuk penglihatan dan daerah dekat dasar
otak. Karena persepsi individu terhadap rangsangan
dari luar begitu banyak dipengaruhi oleh faktor
individu yang bersangkutan, maka selalu ada
kenrungkinan bahwa orang yang berbeda memiliki
persepsi tentang objek atau situasi yang sama
dengan cara berbeda pula,

Supaya pemanfaatan perpustakaan oleh
mahasiswa dapat maksimal perlu diperhatikan
tentang kualitas pelayanan perpustakaan. Apabila
kualitas pelayanan perpustakaan yang diterima oleh
pengguna lebih baik atau sama dengan apa yang
dibayangkan oleh pengguna, maka pengguna

perpustakaan akan cenderung mencobanya
kembali, akan tetapi bila kualitas pelayanan yang
diharapkan lebih rendah dari kualitas yang diterima
maka pengguna akan kecewa dan akan
menghentikan hubungan dengan perpustakaan.

Menurut Goetsh dan Davis didalam Fandya
adalah: "kualitas merupakan suatu kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,
proses dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan"" Sedangkan menurut American
Soceity for QuallU Control, kualitas adalah
keseluruhan ciri dan karakteristik dari suatu produk
atau jasa dalam hal kemampuannya untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan
atau bersifat laten.

Dimensi Kualitas Pelayanan adalah macam
aktifitas mahasiswa dalam memanfaatkan
perpustakaan, ada yang datang untuk membaca,
ada yang beftanya tentang kesulitan belajarnya,
mengerjakan tugas dari guru, bahkan ada ;'ang
dating ke perpustakaan hanya untuk mengobrol
bersama temannya. Di samping itu pada jam-jam
pelajaran yang kosong mahasiswa cenderung tidak
teftarik untuk dating ke perpustakaan, mahasiswa
hanya berkumpul di depan kelas dan banyak yang
kembali pulang ke asrama.

Menurut Parasuraman (1988),
menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi kualitas
pelayanan, yaitu: 1) Kehandalan atau Reliability
yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan
layanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya, 2) Ketanggapan atau responsivness
yaitu kemampuan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat atau responsive
dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian
informasi yang jelas. Membiarkan konsumen
menunggu tanpa adanya alasan yang jelas
menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas
pelayanan, 3) -laminan dan kepastian atau
Assurance yaitu meliputi pengetahuan,
kesopansantunan, kemampuan para pegawai
perusahaan menumbuhkan rasa percaya para
pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari
beberapa komponen anatra lain komunikasi,
kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan
santun, 4) Perhatian atau Emphaty, yaitu
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada para
pelanggan dengan berupaya memahami keinginan
konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang
pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara
spesiflk, serta memiliki waKu pengoperan yang
nyaman bagi pelanggan.

Pada wawancara sekilas dengan
mahasiswa, ada keluhan mengapa mereka jarang
atau malas berkunjung ke perpustakaan, baik di
bangkalan, di Sutomo maupun di Magetan, dengan
satu alasan yang sama bahwa koleksi buku-buku
yang ada di perpustakaan kurang menarik. Tetapi
apakah betul demikian, tentunya perlu dikaji lebih
jauh melalui penelitian. Dan penelitian tentang hal
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ini belum pernah dilakukan di Jurusan Kebidanan,

sehingga dipandang perlu meneliti tentang

hubungan antara persepsi mahasiswa tentang

klualiitis pelayanan dari perpuistakaan dengan

pemanfaatan PerPustakaan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan

masalahnya adalah
antara persePsi
pelayanan dengan
Prodi Kebidanan
hubungan antara persepsi mahasiswa tentang

kualitas dari pelayanan dengan pemanfaatan
bidanan Sutomo?, 3)
ra persepsi mahasiswa

pelayanan dengan
yang ada di Prodi

Kebidanan Magetan?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis

hubungan antara persepsi mahasiswa tentang

kualitas pelayanan dengan pemanfaatan

perpustakaan di Prodi Kebidanan Bangkalan, 2)

menganalisis hubungan antara persepsi mahasiswa

tentang kualitas pelayanan dengan pemanfaatan

perpusLakaan di Prodi Kebidanan Sutomo, 3)

menganalisis hubungan antara persepsi mahasiswa

tentang kualitas pelayanan dengan pemanfaatan

perpustakaan yang ada di Prodi Kebidanan

Magetan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adaah meruPakan

peneliotian analitik obseruasional, dengan desain

cross sectional Sebagai variabel independen dalam

penelitian ini adalah kualitas pelayanan

perpusLakaan, yang meliputi: kehandalan atau

Reliability, Ketanggapan atau Repronsivness,

Jaminan dan kepastian atau Assurance,

nremberikan perhatian atau EmphaU dan

perwujudan atau bukti fisik atau Tangibles.

Sedangkan sebagai variabel dependen atau Variabel

terikatnya adalah pemanfaatan perpustakaan.

Sebagai populasinya pada penelitian ini

adalah semua mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Surabaya Jurusan Kebidanan sebanyak 585

mahasiswa, sedangkan Sampelnya adal;ah sebagian

dari populasi tersebut, yakni sebanyak 238 orang,

dengan rincian prodi Kebidanan Bangkalan 96

orang, Prodi kebidanan Sutomo 93 orang dan Prodi

kebidanan Magetan 49 orang, yang dipilih secara

Area Random Sampling' Alat pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau

angket dengan menggunakan skala likert. Analisis

data menggunkan korelasi Spearman Rank,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
1. Prodi Kebidanan Kampus Bangkalan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari

96 mahasiswa terdapat hampir setengahnya

(46,9o/o)
yang ba
Untuk p

dari 96
hampir setengahnya (47o/o) atau 45 o.rang

mahasiswa yang memanfatkan perpustakaan

dengan baik.
Hubungan persepsi mahasiswa tentang

kualitas pelayanan perpustakaan dengan

Pemanfaatan perpustakaan Berdasarkan hasil uji

statistik dengan menggunakan rumus uji Spearntan

RankmenunJukkan bahwa nilai p (0'000) < o (0'1)

yang berafti ada hubungan antara persepsi

mahasiswa tentang kualitas pelayanan

perpustakaan dengan Pemanfaatan perpustakaan'

2, Prodi Kebidanan KamPus Sutomo
Surabaya

Hasil inalisis data menunjukkan bahwa dari

93 orang mahasiswa yang dijadikan sebagai

sampel, ternyata hampir setengahnya (42 orang

mahasiswa = 45.20/o Yang mempunyai persepsi

sangat baik"
Selanjutnya berdasarkan hasil uji statistik

dengan uji Spearman Rank menunjukkan bahwa

nilai p (0.000) < tr (0.05) yang berarti ada

hubungan antara persepsi mahasiswa tentang

kualitas pelayanan dari perpustakaan dengan

pemanfaatan PerPustakaan.

3. Prodi Kebidanan KamPus Magetan
Hasil analisis data didapatkan bahwa dari 49

orang mahasiswa yang menjadi sampel dari

penelitian, terdapat hampir setengahnya (17 orang

mahasiswa = 34'7o/o) yang mempunyai persepsi

dengan kategori cukup tentang perpustakaan dan

sebagian kecil lainnya (14'3Vo) mempunyai persepsi

dengan kategori yang sangat baik tentang kualitas

pelayanan perpustakaan" Untuk pemanfaatan

perpustakaan, hasil analisis data menunjukkan

bahwa dari 49 orang mahasiswa, hampir

setengahnya dari rnahaiswa (47o/o) memanfatkan

perpustakaan dengan baik, dan hanya sebagian

kecil mahasiswa (10.20lo) yang memanfaatkan

perpustakaan dengan kategori sangat baik'

Berdasarkan hasil uji statistik dengan rumus

uji Spearman Rank menunjukkan bahwa niali p

(0.000) < o (0'05) yang berarti ada hubungan

antara persepsi mahasiswa tentang kualitas
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pelayanan perpustakaan dengan pemanfaatan

perpustakaan.

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dari 3 (tiga)

Prodi kampus Kebidanan tersebut yakni: kampus

Kebidanan Bangkalan, kampus Kebidanan Sutomo

dan kampus Kebidanan Magetan, menunjukkan ada

hubungan antara persepsi mahasiswa tentang

kualitas pelayanan dari perpustakaan dengan
pemanfaatan perpustakaan. Hal ini sesuai dengan

pendapat Walgito (2003), bahwa dalam persepsi,

sekalipun stimulusnya sama tetapi karena
pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak
sama, kerangka acuan juga tidak sama, tetapi ada

kemungkinan hasil persepsi antara individu satu

dengan yang lain hasilnya tidak sama, Hal tersebut
sesuai denga teorinya Rita L' Alkison dalam

bukunya yang beriudul Pengantar Psikologi,

menyebutkan bahwa teori tentang persepsi sebagal

berikut:
1) Persepsi bisa terjadi dengan sendirinya.

2) Setiap manusia/individu dalam persepsi selalu

berbeda,
3) Ada empat hal yang sangat berpengaruh

terhadap persepsi, yakni: 1) persepsi dalam

belajar yang berbeda, 2) persiapan mental, 3)

kebutuhan dan motivasi atau need and
motivation, 4) prsepsi gaya berfikir yang

berbeda alau cognitif stYle

4) Persepsi atau tanggapan dalam bentuk
aKualnya disebut informasi.

Persepsi daPat merubah kategori

Pemanfaatan perpustakaan karena pengalaman

seseorang atau mahasiswa tersebut. Mahasiswa

mempunyai persepsi yang sangat baik tapi pada

waktu memanfaatkan perpustakaan atau mau

meminjam buku koleksi, tetapi karena buku koleksi

tersebut jumlahnya terbatas, maka mahasiswa yang

sudah datang ke perpustakaan bukan untuk
menyelesaikan tugas atau belaiar mandiri, tetapi
mahasiswa mencari informasi yang lain. Setelah

mengalami hal tersebut atau karena pengalaman

tersebut, bahkan ada mahasiswa yang enggan
untuk datang lagi atau berkunjung ke perpustakaan.

Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan
prestasi belajar. Hal ini bertentangan dengan
pandangan menurut Trimo (1992) bahwa tugas dan
tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk
membantu memperlancar dan mensukseskan
program seta proyek-proyek yang diletakkan oleh
Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Tujuan dari
Perguruan Tinggi di Indonesia dikenal dengan nama

Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni: pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga
seharusnya perpustakaan di Perguruan Tinggi juga

bertujuan untuk membantu dalam pelaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh sebab itu perpustakaan perguruan tinggi
harus benar-benar dapat dijalankan dengan fungsi
lembaga penaungnya, sehingga peranannya dapat
lebih aktif dan dinamis dalam pengadaan bahan,
pengolahan bahan dan pelayanannya kepada sivitas

akademika perguruan tinggi Yang
membutuhkannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat disimpulkan: ada hubungan
antara persepsi mahasiswa tentang kualitas
pelayanan perpustakaan dengan pemanfaatan
perpustakaan di Jurusan Kebidanan, meliputi: Prodi

Kebidanan kampus Bangkalan, Prodi Kebidanan
kampus Sutomo dan Prodi Kebidanan kampus
Magetan

Sehingga disarankan: 1) kepada mahasiswa
dan civitas akademika agar: (a) mempeftahankan
dan meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, (b)
tetap memanfaatkan perpustakaan meskipun sudah

bisa mencari bahan rujukan melalui internet, 2)

kepada petuga perpustakaan agar: (a) berusaha
melayani dwengan sepenuh hati, (b) senantiasa
menambah pengetahuan tentang pelayanan

terhadap pengguna perpustakaan/ (c) mendorong
mahasiswa untuk tetap mencintai oan

memanfaatkan perpustakaan, 3) peneliti

selanjutnya: hasil penelitian ini dapat dijadikan data

dasar untuk penelitian berikutnya.
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