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BAB ..... 
 

SAMBUTAN  
KEPALA PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SANATA DARMA*) 
Drs. Paulus Suparmo, SS., M.Hum *) 

uku ini semula adalah sebuah hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Saudari Fransisca Rahayuningsih, S.Sos., M.A. untuk 

memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister bidang 
perpustakaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian 
dilakukan di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 
pada tahun 2013. Saat penelitian dilakukan, Perpustakaan 
Universitas Sanata Dharma dalam masa implementasi sistem 
manajemen mutu ISO 9001 yang telah dijalankannya sejak tahun 
2008. Dengan demikian hasil penelitian berbasis metode 
LibQual+TM ini dapat menjadi suatu penguji implementasi sistem 
manajemen mutu ISO 9001 di Perpustakaan Universitas Sanata 
Dharma, yang antara lain Perpustakaan USD harus mampu mencapai 
suatu target kepuasan penggunanya yang diukur secara kuantitatif 
dalam skala pengukuran yang telah ditentukan.  

Penelitian adalah sebuah proses yang harus dilakukan dalam 
dunia akademik. Apapun hasilnya, suatu penelitian yang dilakukan 
berdasarkan metodologi yang benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah maka hasil penelitian harus diterima sebagai 
sebuah ungkapan atau temuan objektif yang harus diterima oleh 
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subjek penelitian. Temuan objektif suatu penelitian yang dilakukan 
di suatu lembaga dapat menjadi pijakan bagi lembaga yang diteliti 
tersebut untuk lebih berkembang ke arah lebih baik atau menjadi 
pijakan untuk mempertahankan hal-hal baik yang telah dicapainya. 
Bertolak dari kesadaran tentang objektivitas temuan sebuah 
penelitian maka Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dapat 
menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari 
Fransisca Rahayuningsih, S.Sos., M.A. ini - yang adalah Pustakawan 
di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma - terutama dalam 
memenuhi kepuasan penggunanya. Penelitian menggunakan Metode 
LibQual+TM ini bukan satu-satunya penelitian yang pernah dilakukan 
di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma - karena pada tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2012 - juga telah dilakukan penelitian 
dengan metode yang sama oleh pustakawan lainnya di Perpustakaan 
Universitas Sanata Dharma, yang dilakukannya sebagai persyaratan 
memperoleh derajad sarjana. Perbedaannya kedua penelitian yang 
telah dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang 
digunakan dan dimensi dalam Metode LibQual+TM yang diteliti. 
Pada penelitian yang dilakukan Saudari Fransisca Rahayuningsih, 
S.Sos., M.A. menggunakan metode campuran, yaitu kuantitatif dan 
kualitatif dan dimensi yang diteliti adalah 3 dimensi dalam Metode 
LibQual+TM yaitu: Affect of service, library as place dan information 
control. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh pustakawan 
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma pada tahun 2012, 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dimensi yang diteliti 
adalah affect of service. Namun tentu kedua hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai masukan bagi perpustakaan untuk mem-
pertahankan dan meningkatkan hal-hal baik yang telah dicapai demi 
kepuasan pengguna perpustakaan. 

Sebagai lembaga yang salah satu urusan pokoknya adalah 
melayani penggunanya, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma 
mengucapkan terima kasih kepada Saudari Fransisca Rahayuningsih, 
S.Sos., M.A. yang telah memiliki niat baik untuk mengungkapkan 
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secara ilmiah dan objektif tentang tingkat kepuasan pengguna 
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dalam sebuah penelitian 
yang didasarkan pada Metode LibQual+TM.  

Sebagai orang yang sejak tahun 2012 diberi kepercayaan oleh 
Universitas Sanata Dharma untuk memimpin Perpustakaan 
Universitas Sanata Dharma, saya mengucapkan selamat atas 
dipublikasikannya hasil penelitian ini dalam bentuk buku yang dapat 
dinikmati, dicermati, dan digunakan oleh siapapun khususnya para 
pengelola perpustakaan. 

Mengakhiri sambutan atas diterbitkannya buku ini, saya 
sampaikan harapan, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi 
para pegiat bidang perpustakaan di Indonesia dalam me-
ngembangkan perpustakaan di Indonesia. Semoga buku ini juga 
dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa ilmu perpustakaan 
untuk mengungkapkan berbagai temuan penelitian bidang 
perpustakaan demi semakin majunya kepustakawanan di Indonesia. 

Yogyakarta, 30 September 2014 

Drs. Paulus Suparmo, SS., M.Hum 

Kepala Perpustakaan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 
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BAB ..... 
 

KATA PENGANTAR 
Pembimbing dan Penguji Tesis*)   
Prof. Dr. Partini, SU. *) 

i era sekarang ini kita tidak dapat menghindarkan diri dari 
melimpahnya arus informasi yang beraneka ragam apalagi 

ditopang oleh kecanggihan teknologi akan menjadikan informasi 
tersebut lebih mudah diakses dan dibagikan kepada siapa saja yang 
membutuhkan. Dengan teknologi informasi ini pula telah dapat 
mengubah wajah perpustakaan dan layanannya dari yang 
konvensional ke modern yang penuh dengan pemanfaatan digital. 
Digitalisasi mampu memberikan kemudahan dan keluasaan untuk 
mencari, menemukan, menyebarluaskan dan bahkan menciptakan 
informasi itu sendiri. Sebaliknya, semakin banyaknya informasi yang 
dapat diakses, masyarakat seringkali malah menjadi bingung dan 
bahkan “ambigu” karena tidak tahu lagi mana informasi yang baik 
dan harus diakses sehingga lebih tepat untuk kepentingannya. Di 
sinilah pustakawan menjadi sangat penting perannya. 

Di sisi yang lain, belakangan ini Setiap saat kita disuguhi 
informasi dari berbagai media cetak maupun elektronika, salah 
satunya adalah melalui TVRI, sering kita dengar iklan layanan 
perpustakaan yang menginformasikan bahwa perpustakaan bukan 
hanya gedung yang megah, yang penuh dengan rak-rak buku dan 
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setumpuk arsip semata, tetapi perpustakaan juga sebagai sumber 
informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. 
Oleh karena itu pelayanan perpustakaan membutuhkan pelayanan 
prima, agar dapat memberikan kepuasan bagi penggunanya secara 
maksimal. Manfaat pelayanan prima dapat menjamin dan me-
ningkatkan citra perpustakaan tersebut di mata masyarakat dan 
sekaligus menjaga loyalitas pemustakanya. Palayanan ini termasuk 
pelayanan yang non profit, meskipun demikian kinerja pustakawan 
dituntut untuk maksimal agar dapat membantu masyarakat me-
nemukan informasi penting baginya. Dengan demikian secara tidak 
langsung perpustakaan sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat 
sehingga dapat membantu mencerdasan kehidupan bangsa. 

Dengan lain perkataan, Kinerja pustakawan dituntut agar dapat 
mengikuti ritme perkembangan dan perubahan tersebut. Kinerja 
perpustakaan dapat ditengarai dan direpresentasikan dari layanan 
yang diberikan. Tuntutan pemuskata di era cyber ini semakin 
kompleks dan canggih, sehingga perpustakaan juga harus semakin 
baik dan canggih di dalam memberikan pelayanan, agar kebutuhan 
pemustaka dapat terpuaskan 

Ada banyak perangkat untuk mengukur kinerja pustakawan 
baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, salah satunya adalah 
dengan menggunakan metode LibQUAL+TM. Implementasi dan 
Penggunaan metode ini sangat beragam, artinya bahwa metode ini 
biasanya dilakukan dengan penelitian survey yang ukurannya sangat 
kuantitatif. Pengukuran kuantitatif biasanya dilakukan dengan 
menggunakan Skala Likert atau Skala Thurstone, dengan statemen 
yang jawabannya sudah baku, yakni sangat puas, puas, tidak puas 
dan sangat tidak puas.  

Salah satu kelemahan dari ukuran yang sangat kuantitatif tidak 
mampu menjelaskan secara mendetail aspek-aspek yang ada di 
dalam metode tersebut. Dengan ukuran yang sangat kuantitatif 
terlihat kaku dan seolah-olah ukuran tersebut sebagai harga mati. 
Padahal mengukur kepuasaan manusia itu tidak bisa mutlak, artinya 


