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Student's Attitude toward the Facilities and Services
of Atna Jaya Yogyakarta University Library
The objectives of the study on attitude are: (l) to investigate the attitude of the students toward thefacilities and the
services of Atma Jaya Yogtakarta University library and (2) to uncover the difference in the attitude of the sndents
majoring in exact disctplines and those majoring in non-exact ones toward thefacilities and the servicesof the Atma Jaya
Yogtakarta University library. The study is conducted in the Atma Jaya Yogtakarta University with 200 samples as
respondents.They consist of 100 degree studentsmajoring in exact disciplines and 100 degree studentsmajoring in nonexact disciplines. The analysis of the study is quantitative-descriptively conducted and the method employed is of applied
statistics one. Subsequently,the analysis and the hypothesisare examined using one-way ANOVA.The result of the sndy
shows that: (1) the attitude of the students toward thefacilities of the Atma Jaya Yogtakarta University library tends to be
both positive and negative in general. There are 4.5% of the 200 respondentshaving negative attitude, 4 t .5% having the
tendency of negative attitude, 49.5% having the tendency of positive attitude; and (2) the attitude of the students toward
the service of the Atma Jaya yogtakarta University library tends to be positive in general. There are 2% of the 200
respondents having negative attitude, 18% having the tendency of negative attitude, 60% having the tendency of positive
attitude, 19.5% having positive attitude and 0.5oh having very positive attitude; (3) there is a significant dffirence in
attitude between the students majoring in exact disciplines and those majoring in non-exact disciplines toward the
facilities and the services of the Atma Jaya Yogtakarta University library. The student majoring in non-exact disciplines
have more positive attitude thqn those majoring in exact disciplines; and (4) there is a significant diference in the attitude
between the students majoring in exact disciplines and those majoring in non-exact disciplines. The difference in attitude
is found especially in the services of information tracing and copying. The attitude of the students majoring in exact
disciplines is more positives than those majoring in non-exact disciplines toward the two services.
Keywords: Shrdent attitude ; Library Facilities ; Library Services
*) Chieflibrarian,
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ABSTRAK
Objek dari penelitian ini adalah sikap para mahasiswa terhadap fasilitas dan pelayanan dari perpustakaan
Universitas Atma Jaya Yogtakarta dan perbedaan siknp mahasiswa bidang studi elcsakta dan non elcsakta terhadap
fasilitas dan pelayanan perpustakaan. Penelitian ini melibatkan 200 respondenyang terdiri dai 100 mahasiswa el<sakta
dan 100 non eksaha. Analisis penelitian menggunqkan kuantitatif deslviptif dengan penerapan metode statistik. Untuk
menguji hipotesis nol digunalcan analisis varians sederhana atau analisis qatujalur (one way anova) Hasil penelitian
membuktikqn bahwa: I). Sikap para mahasifiva terhadapfasilitas dari perpustakaan IJniversitasAima Jaya Yogtakarta
secara umum cenderung positif dan negatif. 4,5t% dari 200 responden mempunyai sikap negatif, 41,5 % mempunyai
kecenderungan sikap negatif, 49,5 % sikapnya positif. 2). Sikap dari mahasiswa terhadap pelayanan di perpustakaan
(Jniversitas Atma Jaya Yogtakarta secare umum ada kecenderungan positif. 2 o%dari 200 responden mempunyai sikap
negatif, 18 ok cenderung sikapnya negatif, 60 75sikapnya cenderungpositif dan 0,5 94sangat positif, 19,5 % sikapnya
positif. j) Ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa elrsaha dan non eksakta terhadap fasilitas dan pelayanan
perpustakaan. 4) Ada perbedaan sikap antara mahasiswa khususnya dari pelayanan informasi dan fotokopi. Sikap
mahasiswa elcsaktalebih positd dibandingkan dengan mahasiswa non eksakta terhadap pelayanan di Perpustakaan
Universitas Atma Jaya Yogtakarta.
Kata Kunci: Sikap Mahasiswa ; Fasilitas Perpustakaan ; Pelayanan Perpustakaan
*) Kepala PerpustakaanUniversitas Atna Jaya Yogyakarta
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PENDAIIULUAN

diantisipasioleh perpustakaanUniversitasAtma Jaya

Undang-undang
Nomor 2 Tahun1989tentangSistem Yogyakartadenganmenetapkanvisi, misi dan tujuan yang
PendidikanNasionalmenyebutkanbahwaperguruanfinggi lebihjelas.
yang mengembanmisi pendidikan lanjutan bertujuan

Tujuan perpustakaanUniversitas Atma Jaya

menyiapkanpesertadidik menjadianggotamasyarakatyang Yogyakartaadalahmemberikankepuasankepadapengguna
memiliki kemampuanakademikdanl atauprofesionalyang melalui koleksi yangrelevan,aktualdan akurat,SDM yang
dapatmenerapkan,
mengembangkan
dan/ ataumenciptakan profesional,sistemlayananyang cepat dan tepat dan
ilmu pengetahuan,
teknologidan/ ataukesenian.
Supayamisi pendidikandapatberhasildenganbaik,

didukungoleh saranaprasaranayangmemadai
Perpustakaan
UniversitasAtna JayaYogyakartatelah

makasuatuperguruantinggi harusdilengkapidengansaxana melaksanakanberbagaiprogram pengembanganyaitu :
penunjangyangmanpu menyediakaninformasiyangsesuai pengembangan
SDM,pengembangan
kolelsi, pengembangan
dengankebutuhansivitas akademika.Saranapenunjang layanandan pengembangan
saranapras:uana.Hasil yang
tersebut adalah perpustakaanyang merupakanpusat dapatdicatatsetelahprogrampengembangan
tersebutdi atas
informasi dimanabahanpustakadikurrpulkan, diolah, dan dilalcukanyaitumeningkabya: SDM yangprofesional,jumlah
disebarluaskan
agardimanfaatkansemaksimalmungkinoleh

koleksi, jurnlah peminjamandan pengunjungsertafasilitas

penggunanya.

perpustakaan.
Meskipunterdapatperkembangan
yangcukup

berarti namun perpustakaanUniversitasAtma Jaya
Banyakahli pendidikanrnenyatakan
bahwamutusuatu
lembagapendidikan(perguruantinggi khususnya)dapat Yogyakartamasih memiliki berbagaikekurangan.Hal ini
dilihatdariperpustakaannya
(Haryanto,1988 : 29).Pernyataan ditunjukkandenganadanyabeberapamasukanterutamadari
tersebut memangbukan tanpa alasan sebab kualitas mahasiswaantaralain tentangkoleksi perpustakaanyang
pendidikandan riset di lembagaperguruantinggi sangat kurangmemadaibaik dari segikualitasrmupunkuantitas.
dipengaruhioleh kualitasperpustakaannya.

Bertolak dari pemikiran-pemikirantersebutdi atas,

UniverPerpustakaandinyatakanbaik jika perpustakaan penulisingin mengetahuikeberhasilanperpustakaan
memiliki persyaratanantaralain adalah: (1) koleksirelevan, sitasAtna JayaYogyakartadalammelaksanakanvisi, misi
aktual dan akurat,(2) SDM yang profesional,(3) sistem dan tujuannya.Untuk mengetahuitingkat keberhasilanpya
layananyang cepatdan (4) didukungoleh sarana,prasarana salahsatucarayang.dilakukanadalahdenganmelihat sikap
mahasiswa.Penulis mengambil pengertiaa sikap yang
yangmemadai.Selanjutryaperpustakaan
dinyatakanberhasil
jika penggunajasa perpustakaanmerasapuas karena dikemukakanoleh Thurstoneyaitu sebagitingkatan aspek
yang bersifat positif rnaupunnegatif dalam h-ubungannya
kebutuhannyaterpenuhi.
Memasuki abad2l atau lebih dikenal denganabad
informasiterjadipergeseran
paradigmalayanandalamdunia
perpustikaan,dokumentasi,daninfo:masiyaknibergesernya
layanan yang berorientasipada sistem layanan yang
bersrientasipada pemakai.Perubahandan pergeseranini

denganobyeklainnya(Walgito,1983: 51).Dari latarbelakang
itulah penulis berminat melakukanpenelitian tentang
bagaimanasikapmahasiswaterhadapfasilitasdanpelayanan
perpustakaanUniversitasAtrra JayaYogyakarta.
Berdasaxalenrraian
sepertiyangtelahtertulisdi dalam
latar belakangtersebutdi atas,maka tujuan penulisanini

Berkala llmu Pe ustrkaan dan Informasi - Volume 1. Nomor. 1, 2003
@

Sikap Mahasiswaterhadap Fasilitas... / Iglatia Mardyantiwi

adalah:
L

disediakandenganmemberikantandacentang(v) (Arikunto,
Untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap

1998: I 5l). KuesionerdenganskalaLikert adalahinsfument

fasilitas dan pelayanan perpustakaan Universitas

yang umum digunakanirntuk meminta responden,agar

Atrna Jaya Yogyakarta. Dengan mengetahui sikap

memberikanresponterhadapbeberapastatemendengan

mahasiswa akan diperoleh gambaran ke

menunjukkanapakahdia sangatsetuju, setuju, tidak

yang akan timbul sebagai respon atau tindakan

menentukan,tidak setuju,sangattidak setujuterhadaptiap-

mahasiswa terhadap fasilitas dan pelayanan

tiapstatemen(Sumanto,
1995: 66).Jawabab-jawabanini
diberi

perpustakaan. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi
perpustakaan Universitas Atrna Jaya Yogyakarta

2.

skor I sanpai5.
Analisa yang digunakanpenulisdalampenelitianini

dalam menyusun strategi dan kebijakan

adalahanatsakuantitatifdeskriptifdenganpenerapan
metode

pengembanganselanjutnya.

statistik. Untuk mengetahuisikap mahasiswaterhadap

Untuk mengetahui perbedaan sikap antara

fasilitas dan pelayananperustakaanUniversitasAtna Jaya

mahasiswa bidang studi eksakta dan mahasiswa

Yogyakartayang terangkum6als6 hipotesa,digunakan

bidang studi noneksakta terhadap fasilitas dan

MetodeRatingyangdijurnlahkan(Methodof SummatedRat-

pelayanan perpustakaan Universitas Atna Jaya

ings) yaitu metode penskalaanpernyataansikap yang

Yogyakarta.

menggunakan
distibusi respoffi sebagaidasarpenentuan
relasiskalanya.

CARA PEI\"ELITIAN
Penelitian
dilalarkan
diperpustakaan
Universitas
Atna
JayaYogyakartadenganmengambillokasi di perpustakaan

Hipotesisyang diangkatCalampenelitianini adalah
hiFotesisnol yangberarti tidak adaperbedaansikap antara

mahasiswa
bidangstudielsaktadanbidangstudinsneksakta.
kanrpusI, perpustakaan
kampusII danperpustakaan
kampus
IIL Sebagairespondenadalah200 mahasiswaUniversitas Untuk menguji hipotesisnol digunakananalisisvarians
atauanalisisvarianssatujalur (oneway anova).
Atna JayaYogyakartaprogramstata satu(S.1)yangterdaftar sederhana
padaalrun alodemi1999I 20C0yangterdiridari I 00mahasiswa Anova ini digunakanuntuk menentukanapakah ada
perbedaanyang signifikan antaradua meanataulebih pada
bidangstudi eksakta(teknik, teknologiindustri danbiologi)
suatutingkat probabilitastertentuyang dipilih.
dan100mahasiswa
bidangstudinoneksakha
(ekonomi,hukum
danilmu sosialdanpolitik). Metodepengumpulandatayang

HASIL PENELITIAN

penulis gunakandalam penelitian ini adalah studi

DAN PEMBAHASAI\

A. Sikap Mahasiswa TerhadapFasilitcs Perpustakaan
kepustakaan
dankuesioner.Penyebaran
kuesionerdilakukan
UniversitasAtma Jaya Yogtakarta
pada saatmahasiswamemasukiperpustakaandanjawaban
dan pengolahandata
kuesionerdiserahkanpada saatmahasiswakeluar dari Berdasarkanpada hasil pernrosesan
dapat diketahui sikap mahasiswaterhadap fasilitas

ruanganperpustakaan.

perpustakaanUniversitas Atrna Jaya Yogyakarta sebagai
Jeniskuesionerdalampenelitianini adalahkuesioner

berikut:

tertutup dan kuesionerdenganskala Likert. Kuesioner
tertutupadalahkuesioneryangsudahdisediakanjawabannya

1. Nilai reratapada sikap mahasiswaadalah42,30

sshinggaresponden
tinggalmemilihpadakolomyangsudah

denganvariat tertinggi 56,00 dan variat terendah
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27,0A.karcnanilaireratasebesar
42,30ditafsirkan

perlengkapan
yangdimiliki olehperpustakaan.

cenderungpositif dancenderungnegatrt maka

Sikap mahasiswaterhadapkenyamanan

hipotesiskerja sikap mahasiswaterhadapfasilitas

perpustakaan
adalahp ositif , dengannilai rerata

perpustakaanUniversitas Atrna Jaya Yogyakarta

3,880.Sikappositifadalahsikapsenangyang

adalahp osffi tidak dapat diterima.

ditunjukkanmahasiswaterhadapkenyamanan

Sebaransampel dalam prosentaseskor sikap

perpustakaan.

mahasiswa
menunjuk&an
: 9 mahasiswaatau41,5yo

Sikap mahasiswaterhadap sirkulasi udara

bersrkapnegalf 83 mahasiswa
bersikapcenderung

adalahcenderungpositif, dengannilai rerata

negatif, 99 mahasiswaatau 49,5 yo bersikap

3,545. Sikap cenderungpositif adalahsikap

cenderungpositif dan 9 mahasiswaatau 4,5 o/o

cukup senang yang ditunjukkan oleh

bersikappositif.

mahasiswaterhadapsirkulasi udara yang ada

Berdasarkan
nilai reratabutir skalasikapmahasiswa

di ruanganperpustakaan.

terhadapfasilitas perpustakaanUniversitasAtna

o

Jay,aYogyakarta,dapatdisimpulkansebagaiberilart

Sikapmahasiswaterhadapkoleksi buku wajib
adalahnegatif,dengannilai rerata2,985.Sikap
negatif adalah sikap tidak senangyang

a. Sikap mahasiswaterhadapluas gedungdan

b.

ditunjukkanoleh mahasiswaterhadapkoleksi

tuanganadalahpositif, dangmnilairerata3,805.

buku wajib yang dimiliki perpustakaan.

Sikap positif artinya sikap senangyang

Sikap mahasiswaterhadapkoleksi buku

ditunjukkan oleh mahasiswa karena

penunjangadalahnegatif, dengannilai rerata

perpustakaan
dapatmenyediakangedungatau

1,750.Sikapnegatifadalahsikaptidaksenang

nranganyangluasnyadianggapmemadaiuntuk

yang ditunjukkan oleh mahasiswaterhadap

memenuhikebutuhanrnahasiswa.

koleksi buku penunjang yang dimiliki

Sikapmahasiswaterhadapletak perpustakaan

perpustakaan.

adalahcenderungnegytif, dengannilai rerata

L

Sikap mahasiswaterhadapkoleksi referensi

2,630. sikap cenderungnegatif adalahsikap

adalahnegatif,dengannilai rerata1,975.Sikap

kurang senang yang ditunjukkan oleh

negatif adalah sikap tidak senangyang

mahasiswa
perpustakaan.
terhadap'letak

ditunjul*an oleh mahasiswaterhadapkoleksi

c. Sikap mahasiswa terhadap perabot
perpustakaanadalahp ositif, dengannilai rerata

referensiyangdimiliki perpustakaan.
j.

Sikapmahasiswa
terhadapkoleksiskripsiadalah

3,735.Sikappositifadalahsikapsenangyang

cenderungnegatif,dengannilai rerata2,985.

ditunjuld<anoleh mahasiswaterhadapperabot

Sikap cenderungnegatif adalahsikap kurang

yang ada di perpustakaan.

senangyang ditunjukkan oleh mahasiswa

d. Sikap mahasiswaterhadapperlengkapan

terhadap koleksi skripsi yang ada di

perpustakaan
adalahnegatifdengannilai rerata
2,020.Sikapnegatifadalahsikaptidak senang
yang ditunjukkan oleh mahasiswaterhadap

perpustakaan.
k

Sikap mahasiswaterhadapkoleksi majalah
adalahcenderungpositif, dengannilai rerata
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Mahasiswa

t

3,610. Sikap cenderung positii adalah sikap

perpustakaan yang kurang strategis menjadi stategis bukan

cukup senang yang ditunjukkan oleh

pekerjaan yang mudah dilakukan sebab memerlukan dana

mahasiswa terhadap koleksi majala.h yang

dan lokasi yang cukup luas, oleh karena itu salah satuupaya

dilanggan perpustakaan

yang harus dilalnrkan oleh perpustakaan Universitas Atrna

Sikapmahasiswaterhadapkemutakhirankolelai

Jaya Yogyakarta adalah menciptakan perpustakaan menjadi

adalahpositif, dengannilai rerata 3,805. Sikap

tempat yang menarik yang selalu diminati dan dikunjungi

positif adalah senang yang ditunjukkan oleh

oleh pengguna.

mahasiswa terhadap koleksi mutakhir yang

(2) Perlengkapan Perpustakaan

disediakan perpustakaan
m

Sikap mahasiswaterhadapperlengkapanperpustakaan

Sikap mahasiswa terhadap koleksi surat kabar
adalah cenderungpositif, dengan nilai rerata
3,585. Sikap cenderung positif adalah sikap
cukup senang yang ditunjukkan

oleh

mahasiswa terhadap koleksi surat kabar yang
dilanggan perpustakaan.

adalah negatif menunjukkan bahwa perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum mampu menyediakan
perlengkapan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. Jenis perlengkapan perpustakaanyang saat ini
perlu ditambahjuurlahnya adalah : korrputer, CD-ROM drive
dan mesin fotokopi.

n.

Sikap mahasiswaterhadap kolelsi audio visual

,

adalahnegatif, denganntlai r erala 1,930. Sikap

(3) Koleksi Perpustakaan
Sikap mahasiswaterhadapkoleksi perpustakaanadalah

negatif adalah sikap tidak senang yang
ditunjukkan mahasiswaterhadap koleksi audio
visual yang ada di perpustakaan.
Dari kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan
bahwa PerpustakaanUniversitas Atna JayaYogyakarta harus
melakukan pembenahan, pengembangan, dan peningkatan
di bidang fasilitas perpustakaan terutama, (1) letak
perpustakaarl (2) perlengkapanperpustakaandan (3) koleksi:

cenderung negatif menunjukkan bahwa pengembangan
koleksi perpustakaan Universitas Atrna Jaya Yogyakarta
belum berj alanbaik terutamauntuk koleksi : waj ib, penunjang,
referensi, skripsi dan audio visual. Hal ini tidak sejalan dengan
harapan para pakar seperti Chirgwin ( I 9 88), Gorman ( 199 I )
dan Magrill (1989) bahwa koleksi hendaknyasesuaidengan
kebutuhanpemakai dan mudah diakses(Asrukin, I 994 : 53).

wajib, penunjang,referensi, skripsi dan audio visual.
(l)

Agar mahasiswabersikap positif terhadapketersediaan
koleksi makq.pplya perpustakaanUniversitas Atma Jaya

Letak Perpustakaan
Letak perpustakaanUniversitas Atrna JayaYo gyakata

terutama di kampus I dan kampus III tidak berada di tengahtengah kampus bahkan letaknya terkesan tersembunyi.
Kondisi ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Thonpson ( I 973 : 28) dan Daryanto ( I 9 85 : 29) tentang lokasi
perpustakaan yang intinya sebagai berikut: "Perpustakaan
merupakan salah satu pusat kegiatan belajar mengajar, maka
secarafisik lokasi perpustakaanhendaknya mudah dicapai
dari berbagai pusat kegiatan yang lain." Mengubah letak

Yogyakarta adalah : (a) melakukan pembinaan dan
pengembangan koleksi secara berkesinambungan, (b)
melakukan perbaikan dan pengembangan sistem dan
prosedur pengedaankoleksi dan (c) mengatasihambataninternal maupun eksternal yang dialami oleh perpustakaan
Universil4s Atma Jaya Yogyakarta di dalam melakukan
pengembangankolelcsi.
B.

Sikap Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan
Berdasarkanhasil pemrosesandata dan pengolahan
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angket dapat diketahui sikap mahasiswaterhadappelayanan

adalahpositifdengan nilai rerata 3,745. Sikap

perpustakaansebagaiberikut :

positif adalah sikap senang yang ditunjuld<an

l.

oleh mahasiswa terhadap sistem pelayanan

Sikap mahasiswaterhadappelayananperpustikaan

yang diterapkan perpustakaan Universitas

memiliki nilai rerata sebesar46,590 denganvariat

Atrna Jaya Yogyakarta.

tertinggi sebesar63 dan variat terendahsebesar24.
Nilai rerata 46,590 adalah masuk dalam kategori

d.

adalahpositifdengan nilai rerata 3,780. Sikap

cenderungpositif sehinggahipotesa kerja yang

positif adalah sikap senangyang ditunjukkan

dinyatakan penulis yakni sikap mahasiswaterhadap

oleh mahasiswaterhadap pelayanan sirkulasi

pelayanan perpustakaan Universitas Atma Jaya

perpustakaan Universitas

Yogyakartaadalahpositif, tidak dapat diterima.
2.

e.

cukup senang yang ditunjukkan

atau l8 % bersikap cenderung negatif, 120

Sikap mahasiswaterhadappelayananmajalah

39 rnahasiswaatau 19,5 7o bersikap positif dan I

adalah cenderung positif dengan nilai rerata

orang atau 0,5 % bersikap sangatpositif.

3,375. Sikap cenderungpositif adalah sikap

Nilai rerata butir skala sikap mahasiswaterhadap

cukup senang yang ditunjukkan

pelayanan perpustakaan Universitas Atma Jaya

oleh

mahasiswaterhadappelayananmajalah.

Yogyakarta menurut bagian-bagiannya dapat

Sikap mahasiswa terhadap pelayanan skripsi

disimpulkan sebagaiberikut :

adalah cenderungpositif dengan nilai rerata

Sikap mahasiswa terhadap prosedur dan

3,351. Sikap cenderungpositif adalah sikap

peratwan perpustakaanadalah positif dengan

cukup senang yang ditunjukkan

nilai rerata 3,835. Sikap positif adalah sikap

Sikap.mahasiswaterhadap pelayanan surat

terhadapprosedur dan peraturanperpustakaan

kabar adalah cenderung positif dengan nilai

Universitas Atma JayaYogyakarta.

rcrata 3,075. Sikap cenderung positif adalah

Sikap mahasiswa terhadap waktu pelayanan

sikap cukup senang yang ditu4jukkan oleh

adalah cenderung negatif dengan nilai rerata

mahasiswaterhadappelayanan surat kabar.

2,505. Sikap cenderung negatif adalah sikap
kurang senang yang ditunjukkan oleh
mahasiswa terhadap waktu pelayanan yang
ditentukan oleh perpustakaanUniversitas Atrna

oleh

mahasiswaterhadappelayanan skripsi.

senang yang ditunjukkan oleh mahasiswa

L

Sikap mahasiswa terhadap pelayanan
penelusuraninformasi adalahcenderungpositif
dan cenderungnegatif dengannilai rerata 3,005.
Sikap cenderung positif adalah sikap cukup

JayaYogyakarta.
c.

oleh

mahasiswaterhadappelayananreferensi.

mahasiswaatau 60 % bersikap cenderungpositif,

b.

Sikap mahasiswaterhadappelayananreferensi

3,430. Sikap cenderung positif adalah sikap

mahasiswa atau2 o/obersikapnegatif, 36 mahasiswa

a.

Jaya

adalah cenderung positif dengan nilai rerata

versitas Atma Jaya Yogyakarta menunjukkan 4

3.

Atma

Yogyakarta.

Sebaran sampel dalam prosentaseskor sikap
mahasiswaterhadappelayananperpustakaanUni-

Sikap mahasiswaterhadappelayanansirkulasi

Sikap mahasiswa terhadap sistem pelayanan

senang yang ditunjukkan oleh mahasiswa
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terhadap pelayanan penelusuran informasi

mahasiswa terhadap petugas perpustakaan

sedangkan sikap cenderung negatif adalah

yang berpenampilan cukup baik.

sikap kurang senang yang ditunjukkan oleh
mahasiswa terhadap pelayanan penelusuran
informasi.
j.

Sikap mahasiswa terhadap pelayanan
bimbingan adalah cenderung positif dengan
ntlai renta 3,205. Sikap cenderungpositif adalah
sikap senangyang dihrnjukkan olehmahasiswa
terhadap pelayanan bimbingan

yang

diselenggarakan perpustakaanUniversitas
Atma Jaya yogyakarta.
k

Sikap mahasiswaterhadappelayananfotokopi

Berdasarkanpadahasil pengolahandan kesinpulan
yang dikemukakan di atas maka dapat
dinyatakan bahwa
secaraumllm pelayananperpustakaanUniversitas
Atrna Jaya
Yogyakarta adalah cukup baik, namun demikianjasa
layanan
yang masih harus ditingkatkan terutama
mengenai waktu
pelayanan,pelayananpenelusurandan pelayanan
fotokopi.
C. Perbedaan Sikap Antara Mahasiswa
Bidang Studi
Eksakta dan Mahqsiswa Bidang Studi
Noneksakta
Terhadap Fasilitas perpustakaan (Jniversitas
Atma Java
Yogltakarta

Menjawab permasalahan kedua yakni apakah
ada
perbedaansikap antaramahasiswabidang
studi eksaktadan
dengan nilai rerata 3,060. Sikap cenderung
bidang studi noneksakta terhadap fasilitas perpustakaan
positif adalah sikap cukup senang yang
Universitas Atma Jaya yogyakarta, dilakukan
analisis uji
' ditunjukkan oleh mahasiswa terhadap
Anova I jalw (onewayAnova).Dari hasil pengolahan
dapat
pelayanan fotokopi dan sikap cenderung
diketahui:
negatif adalah sikap kurang senang yang
l. F"*:0,541. Jika dibandingkandengan
ditunjukkan oleh mahasiswa terhaclap
Fo*,:5,23,
(
pelayananfotokopi.
m?kzl Fri,une F,"0",.Hal ini menunjukkan
ada
perbedaan sikap antara mahasiswa bidang
Sikap mahasiswaterhadapkekampilan petugas
studi
eksakta dan noneksakta terhadap fasilitas
adalah cenderung positif dengan nilai rerata
adalahcenderungposififdan cenderungnegatif

I

m

3,255. Sikap cenderungpositif adalah sikap

perpustakaan Universitas Atma Jaya yogyakarta,

cukup senang yang ditunjukkan

dengannilai probabilitas0,525 yang lebih besar
dari

oleh

mahasiswaterhadapkehampilan petugas.

6:0,05, jadi tidak signifikankarenanilai probabilitas

Sikap mahasiswaterhadapkeramahanpetugas

lebih besar dari 6 : 0,05 maka hipotesis nol yang

adalah cenderung positif dengan nilai rerata

dinyatakan penulis bahwa tidak adaperbedaansikap

3,650. Sikap cenderungpositif adalah sikap

antara mahasiswa bidang studi eksakta
dan
noneksakta terhadap fasilitas perpustakaan,
tidak
dapatditerima.

cukup senang yang ditunjukkan

oleh

mahasiswa terhadap petugas perpustakaan
2.

yang bersikap ramah.
n.

Secara umum perbedaan sikap kedua kelompok

Sikap mahasiswaterhadappenampilanpetugas

bidang studi tersebut tidak menunjukkan perbedaan

adalah cenderung positif dengan nilai rerata

yang berarti atau perbedaan yang menonjoi.

3,535. Sikap cenderung positif adalah sikap

Perbedaansikap terutarnaterletakpada kolelai wajib

cukup senang yang ditunjukkan oleh

dan koleksi skripsi. Terhadap kedua jenis koleksi
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tersebut,sikap mahasiswabidang studi noneksakta perpustakaanUniversitas Atrna Jaya Yogyakarta diperoleh
lebih positif jika dibandingkan dengan sikap
mahasiwabidang studi eksakta

kesimpulan sebagaiberikut :
Pertama, perpustakaanUniversitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Perbedaan Sikap Antara lfahasiswa Bidang Stidi
Elcsaktadan Bidang Studi Noneksakta Terhadap Pelayanan
Perpustakaan (JniversitasAtma Jaya Yog,,akarta.
Menjawab permasalahankedua, apakahadaperbedaan
sikap antaramahasiswabidang studi eksaktadanmahasiswa

belum optimal di dalam menyediakanfasilitas perpustakaan
yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Fasilitas perpustakaan
tersebut terutama adalah gedungperpustakaanyang stategis,
perlengkapanperpustakaandan koleksi : wajib, penunjang,
referensi, skripsi dan audio visual.

bidang studi noneksakta terhadap pelayanan perpustakaan
Universitas Atrna Jaya Yogyakarta, dilakukan analisis uji
Anova I jalur (one way Anova). Dari hasil pengolahandapat

Kedua, perpustakaan Universitas Atma Jaya yogyakarta
dalam memberikan layanan kepada mahasiswacukup baik
namun adabeberapabagianpelayananyangharusdiperbaiki,

diketahui:

dikembangkan dan ditingkatkan terutama adalah waktu
1.

Fr*, : 0,519. hka dibandingkandenganFoo",: 4,23,

pelayanan,pelayananpenelusurandan pelayanan fotokopi.

a F,uo",.Hal ini menunjukkan ada
maka Fn.,un,
perbedaan sikap antara mahasiswa bidang studi
eksakta dan noneksakta terhadap pelayanan
perpustakaanUniversitas Atma Jaya Yogyakarta,
dengannilai probabilitas0,540 yang lebih besardari
6 : 0,05. jadi tidak signifikan. Dengan demikian
hipotesis nol yang dinyatakanpenulis bahwa tidak
adaperbedaansikap antaramahasiswabidang studi

2.

Ketiga,terdapat perbedaansikap antara mahasiswabidang
studi eksakta dan mahasiswa bidang studi noneksakta
terhadap fasilitas perpustakaan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.Perbedaansikap terutamaterletak pada koleksi
wajib dankoleksi skipsi. Terhadapkeduajenis koleksi, sikap
mahasiswa bidang studi noneksakta lebih positif jika
dibandingkandengansikap mahasiswabidang studi eksakta.

eksakta dan bidang studi noneksakta terhadap

Keempat, terdapatperbedaansikap antaramahasiswabidang

pelayanan perpustakaan,tidak dapat diterima.

studi eksakta dan mahasiswa bidang noneksakta terhadap

Secaraumum sikap antaramahasiswabidang studi

pelayananperpustakaanUniversitas Atma JayaYogyakarta.

eksakta dan noneksakta terhadap pelayanan tidak

Perbedaan sikap terutama terletak pada pelayanan

menunjukkan perbedaan yang berarti. Perbedaan penelusuran informasi dan pelayanan fotokopi. Terhadap
sikap antaradua kelornpok bidang studi terletak pada

kedua macam pielayanantersebut, sikap mahasiswabidang

pelayanan penelusuran informasi dan pelayanan

studi eksakta lebih positifjika dibandingkan dengan sikap

fotokopi. Terhadap kedua macam pelayanan

mahasiswabidang studi noneksakta.

tersebut, sikap mahasiswabidang studi eksaktalebih
positif jika dibandingkan dengansikap mahasiswa
bidang studi noneksakta.

KESIMPULAN
Berdasarkanpadapembahasanhasil penelitiantentang
sikap mahasiswa terhadap fasilitas dan pelayanan
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