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ABSTRACT
Thestudent'sdecision to be the memberof a library is an expressionof their need
od information.
This decisionis influencedby intern al and.externalfaciors,such-associal, milieu and
motivation.
Thereare so *?ry kinds of library in UGM; faculty, researchcente4 diploma program,
etc. That
makesnot all UGM studentswant to become-the
membirs ofuniversitylibrary. The success
of a library
can be measuredby the quantiQ and quality of its mem-bers,such as incieasing of
active users o/'
potentialusers.
Theproblems are; why do (,IGMstudentschooseor do not chooseto becomethe member
of UpU
library? Whatare thefactorsinfluencedthis choice?Is thereanysignificantdffirence
betweenthesex,
education,or developmentthat theytake?
The method that is used is eclective qualitative and explanatory research, it explains
causal
relation betweenthe variable through elayinjng the explanition. ThLpopulation or"\h"
visitors oJ'
UGM library, such as UGM students(D3, Sl , Pascasarjina) and alsofrom outsideof UGM.
Thedatas
are taken by quisioneti interview, and also examining some docu-"it, and simitai research.
Sample
methodis usedto take I05 respondsof library unit I in Bulaksumurand Unit 2 in Sekip.
Majority of students have middle decision to become the member of the library. It means
that
according to them' a library is importantfor the, but it doesnot meanthat tiis makesthemto become
the
memberof it.althoughtheyfeel that they canget someinformationfrom rhebook available.
The researchindicates that socialfacto4 milieu and motivation together influenced'thestudents,
decision to becomethe member of UPIJ UGM library. The milieu iniicates by the support
of every
family to enforcethe membersof it to read more and more.And also the lecturersmotivatedthe students
to read more and more and to becomethe memberof UPU UGM library. But the most variable
that
influencedthe studentsto becomethe memberof UP|J UGMlibrary it tttli, i'oJivation to aquire
their
needof information andprestation.
Keywords : Decision,Librarv, Motivation
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Pendahuluan

120021 mengungkapkan karakteristik tersebut
adalah:

Sebagai pusat infonnasi, perpustakaan di
perguruantinggi mempunyaiposisi pentingbagi 1. Individual or group yaitu apakahsi pengguna
keberhasilan studi mahasiswa. Pengguna
datangke perpustakaansebagaiindividu atau
perpustakaanmerupakanbarometerkeberhasiliin
sebagaisuatukelompok.
suatu perpustakaan.Keberhasilan perpustakaan 2. Social situation, yaitu aspek sosial dari
terutama diukur dari kuantitas dan kualitas
penggunaperpustakaan.
pengguna jasa perpustakaan, diantaranya
peningkatan active user yang merupakan 3. Leisure or necessaryfactor, yaitu apakah
penggunaberkunjungke perpustakaanuntuk
penggunaaktif danp otensi al user.
sekedarmengisi waktu luang ataukarenadia
Jika dimanfaatkan secara maksimal,
membutuhkanbuku atauinformasi tertentu.
perpustakaanakanmempunyainilai tambahbagi
penggunanya.
Wells [1995] cit. Achmad [1999] 4. Subject of study, yaitu bidang apa yang
sedang didalami pengguna. Apakah dia
berpendapatbahwa bermacam-macamsumber
sedang menulis mengenai suatu subjek
daya dan jasa perpustakaanyang dimanfaatkan
tertentuyangsangatkhusus
atausedikitluas.
oleh mahasiswa dapat berpengaruh pada
keberhasilanakademiknya.Ada korelasi positif
5. Level of study, yaitu tingkat pendidikan
antaraprestasiakademikfindeksprestasi]dengan
pengguna. Misalnya kebutuhan mahasiswa
peminjaman buku di perpustakaan.Achmad,
S1 tentu berbeda dengan kebutuhan
dalam penelitiannya di tahun 1997 tentang
mahasiswatingkat52 atau53.
pengaruh penggunaan perpustakaan terhadap
6. Motivation yaitu sejauhmana keinginan dan
k e b er h a sila n a kademik mahasiswa IT S
antusiasmepengguna dalam memanfaatkan
membuktikan bahwa mahasiswa yang sangat
layananperpustakaan.
seringmeminjam buku, nilai IPKnya 13,86Yodi
Pengguna berkunjung ke perpustakaan
atas rata-rata fakultas. Sementaramahasiswa
karena
adanyakebutuhan yang ingin dipenuhi.
yang seringmeminjambuku, nilai IPKnya 4,8o/o
Menurut
Fisher 119981adatrgakebutuhanyang
di atas rata-rata.Mereka yang jarang dan sangat
jarang meminjam buku nilai IPKnya masing- seringditemui penggunaperpustakaanyaitu:
masing2,620 danl},4lo/o di bawahrata-rata.
1. Need for information, merupakan suatu
kebutuhan akan informasi yang bersifat
P en g g u n a perpustakaan merupaka n
umum.
barometer keberhasilan suatu perpustakaan.
P e n g g u n a m er upakan bagian yang t a k
terpisahkan dari suatu sistem perpustakaan.
Pengguna secara tidak langsung merupakan
target dari suatu sistem perpustakaan.Fleming
[ 1990] secarategasmengatakanbahwapengguna
adalah mereka yang menerima manfaat utama
dari suatu sistem informasi yang diciptakan.
Perpustakaan didirikan dengan tujuan utama
untuk mernberikan layanan atas kebutuhan
informasi penggunanya. Oleh karena itulah
p e mah a m a n m engenai pengguna sang a t
diperlukan dalam kaitannya dengan proses
interaksiyangterjadidi perpustakaan.
Perpustakaan perlu mengetahui beberapa
k a r a kter isti k p engguna terutama dala m
menunjangaktivitasnya.Penna[1998] cit Retno

2. Needfor material and facilities, merupakan
kebutuhan untuk mendapatkan buku-buku
atau bahan pustaka lain serta kebutuhan
fasilitas perpustakaan yang menunjang
kegiatanbelajar.
3. Needfor guidance and supporl, merupakan
kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan
atau petunjuk yang memudahkanpengguna
mendapatkan apay angdi inginkan.
Pemahaman mengenai pengguna mutlak
dibutuhkan oleh perpustakaan. Menurut
S u lis t y o -B a s u k i [ 1 9 9 3 ] , k a jia n p e n g g un a
memiliki 3 tuj uan komprehensifyaitu :
1. Analisis kebutuhan;yang dikaji adalahjenis
dan sifat informasiyang dicari dan diterima,
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dari titik pandangkuantitatif dankualitatif.
2. Analisis perilaku informasi; analisis ini
m e n u n jukkan bagaimana keb u t u h a n
informasi dipenuhi.Analisis ini menjelaskan
konteks jasa dan produk yang disajikan,
menjelaskan kondisi yang dihadapi, serta
menunjukkan tipe kesiapan dan atau
pelatihanuntuk pemakai.
Analisis motivasi dan sikap; Kajian ini
mencakupnilai yang dinyatakanpengguna,baik
diungkapkan secaraterbuka atau harapan yang
tersembunyi tentang informasi dan aktivitas
berkaitan, citra pengguna tentang jasa dan
spesialis informasi dan sebagainya. Kajian
mengenai hal ini akan mengungkapkan alasan
yang dalam mengenai perilaku dan kebutuhan
khususpengguna.
. Beragamnya perpustakaan di lingkungan
UGM yakni 18 perpustakaan fakultas, 1
p erpustakaanPascaSarjana, dan44 perpustakaan
pusat studi, magister, lembaga, dan jurusan
menl.ebabkan tidak semua mahasiswa UGM
mengambil keputusan untuk menjadi anggota
UPU PerpustakaanUGM yang notabeneadalah
perpustakaanuniversitas.

dalam penelitian ini adalah pengambilan
keputusan mahasiswa menjadi anggota UPU
Perpustakaan.UGM yang didefinisikan sebagai
pilihan tindbkan dalam menentukan untuk
menjadi anggota UPU PerpustakaanUGM atau
tidak.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini
adalahsebagaiberikut:
LATARBELAKANG

sosrAl [xl]
-

Pendidikan
Jenis Kelamin
Pengetahuan
Program Studi

MOTTVAST[X3]
- PemenuhanKebutuhan
Informasi
- Berprestasi
- Berafiliasi dalam aktifitas
dan hubungan sosial

LTNGKUNGANSOSTAL[X2]
- Keluarga
- KelompokReferensi
- Dosen

menjadi anggota
UPU Perpustakaan

Dari gambartersebutdapatdijelaskanbahwa
latar belakang sosial dan lingkungan sosial akan
memberikanmotivasi yang kuat bagi mahasiswa
Membaca menjadi suatu kegiatan yang untuk menjadi anggotaUPU PerpustakaanUGM.
termarginalkan dalam aktivitas masyarakat. Pengambilan keputusan mahasiswa menjadi
Kenyataan ini memang cukup memprihatinkan. anggotasuatuperpustakaantidak dapatlepasdari
Tetapi inilah realita sosial yang terjadi. Sebuah keadaan mahasiswa itu sendiri dan lingkungan
realita yang harusdihadapidan dicari solusinya.
dimana mahasiswa tersebut berada. Proses
Permasalahanyang dicoba untuk dijawab lingkungan sosial yang hidup di sekitar pribadi
dalampenelitianini adalah:Mengapamahasiswa atau kanak-kanak sangat mempengaruhi
UGM melakukan keputusan menjadi anggota pembentukankepribadian mahasiswa.Keluarga
UPU Perpustakaandan tidak menjadi anggota yang menekankan minat baca sejak dini serta
UPU Perpustakaan?'Faktor-faktor apa yang intensit4s .saran dosen untuk menggunakan
mempengaruhi keputusan mahasiswa menjadi fasilitas di perpustakaanmendorong mahasiswa
anggota UPU PerpustakaanUGM? Apakah ada untuk melakukan keputusan menjadi anggota
perbedaan signifikan yang dilakukan oleh perpustakaan. Keputusan mahasiswa untuk
menjadi anggotaperpustakaanmerupakan suatu
mahasiswa dalam keputusankeanggotaanUPU
Perpustakaan UGM berdasarkan karakteristik ekspresi dari sebuahkebutuhan informasi yang
dirasakanseseorangakibat tugasyang dikerj akan
pengguna yang meliputi jenis kelamin, tingkat
atauuntuk memenuhirasaingin tahu. Timbulnya
pendidikan,sertaprogram studi?
kesenjangan dalam diri manusia akhirnya
Variabel indipenden yang mempengaruhi
mendorong seseoranguntuk mencari informasi
kepufusan mahasiswa dalam keanggotaanyadi
gunamengatasipermasalahanyang dihadapinya.
PerpustakaanUGM yakni latar belakang sosial
Hipotesis kerja yang dirumuskan sebagai
dan lingkungan sosial. Variabel antara dalam
penelitian ini yakni motivasi. Variabel dipenden
@
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berikut: "Semakintinggi tingkatpendidikanyang
didukungolehkeluarga yangmenanamkan
minat
bacasejakdini sertaintensitassarandosenuntuk
me n g g u n a ka n fasilitas perpustakaa n
memberikanmotivasiyang kuat bagi mahasiswa
dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan
berprestasi melalui keputusan untuk menjadi
anggotaperpustakaan".
CARAPENELITIAN
Pe n e liti an ini termasuk dalam jen is
penelitian campuran antarapenelitian kualitatif
danpenelitianpenjelasanfexplanatoryresearch].
Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal
antara variabel-variabel melalui pengujian
hipotesa. Informasi kualitatif pada data
ku antitati f dimaksudkanuntuk memperkaya data
dan lebih memahami fenomena sosial yang
diteliti, yakni keputusan mahasiswa menjadi
anggotaUPU Perpustakaan
UGM.

UGM di PerpustakaanUnit I Bulaksumur dan
Unit2 Sekip.
Pembahasanmengenai ada atau tidaknya
hubungan dan eratnya hubungan antara dua
variabel atau lebih satupengaruhyang signifikan
antar variabel, dilakukan dengan menggunakan
analisiskorelasimultivariat.
Analisa kualitatif yang berisi uraian-uraian
deskriptif yang didukung oleh teori-teori yang
cukup digunakan untuk memperkuat analisa
kuantitatif. Analisa ini digunakan untuk
menjelaskandata yang belum terangkum dalam
penjelasankuantitatif, sehinggahasil penelitian
lebihberbobot.
HASILDAN PEMBAHASAN
A. HubunganantaralatarBelakangSosial[X1]
dengan Lingkungan Sosial [X2] dan Motivasi

[x3]

Perpustakaanpergunrantinggi sebagaisalah
satu saranapusat informasi di lingkup pergunran
tinggi memiliki peran penting bagi para sivitas
akademika. Perpustakaan di perguruan tinggi
merupakan center of learning and instruction
yang berarti pusat belajar, yang bertugas
me n y e d ia k a n b e rb a g a i s u mb e r b e la jar ,
mengolahnya supaya dapat dimanfaatkan
seoptimal mungkin oleh kalangan sivitas
Populasi dalarn penelitian ini adalah a k a d e mik a , d e mi t e rc a p a in y a t u ju an
keseluruhan respondenyang menjadi subyek pembelajaran, penelitian dan pengabdian
penelitianyakni pengunjungUPU Perpustakaan masyarakat.
UGM baik dari dalamUGM maupunluar UGM.
Bagi mahasiswa, perpustakaanseringkali
Adapun rata-rata pengunjung harian rnenurut
data statistik tahun 2005 adalahsekitar 529 orang d ima n f a a t k a n s e b a g a i t e mp a t u n t u k
mendapatkan informasi guna menunjang
lunit I dan Unit II]. Penyebarankuesionerpada
kegiatan
belajar yang bersumberkoleksi yang
awalnya dilakukanpada 130 responden.Setelah
ada. Perpustakaanberada di tengah masyarakat,
dilakukan tabulasi data yang bersumber dari
kuesioner rnaka terdapat 105 kuesioner yang e k s is t e n s i p e rp u s t a k a a n mu n c u l k a re n a
dapat digunakan untuk sumber analisis data, kebutuhan masyarakat, serta dipelihara dan
untuk itu dari 105 kuesioner tersebut yang dikembangkanoleh masyarakat.Oleh karena itu
akhirnya dijadikan sampel penelitian. Metode perpustakaanharus memanfaatkan sumberdaya
pengambilan sampel yang digunakan adalah yang ada semaksimal mungkin, sehingga
dengan cara acak sederhanafsimple random kebutuhan informasi masyarakat akan dapat
sampling/probabilitysamplingl, artinya semua terpenuhi.
elemen memiliki peluang yang sama untuk
Mahasiswasebagaipenggunaperpustakaan
dipilih menjadi anggota sampel. Sampel yang dapat dibedakan ber$as*an -latar.',belakang
dipilih adalah pengunjung UPU Perpustakaan

Teknik pengumpulan data y"angdigunakan
adalahkubsi oner,wawancara,meneliti dokumen
dan hasil penelitian serupa, serla observasi.
Pengumpulan data menggunakan metode
penelitian survai, yakni metode pengumpulan
informasi dari respondendenganmenggunakan
daftar pertanyaan yang telah terstruktur atau
kuesioner.
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sosialnya seperti; pendidikan, jenis kelamin,
pengetahuan maupun program studi. Dalam
menggunakanjasaperpustakaanmahasiswaakan
dipengaruhi oleh lingkungan sosial baik
lingkungan terdekat mereka seperti keJuarga,
pengaruh dari kelompok referensi fteman]
maupun dosen. Di samping itu dapat pula
dikarenakan adanya motivasi dari para
mahasiswa itu sendiri seperti pemenuhan
kebutuhan informasi, kebutuhan untuk
berprestasimaupunberafiliasi.
Hubungan antaralatar belakangsosial [X1]
dengan lingkungan sosial [X2] ditunjukkan
dalam hubungan antara tingkat pendidikan
d e n g a n in tensitas saran dosen u n t u k
menggunakanperpustakaan.
Tingkat pendidikan adalah suatu tahapan
dimana seseorangmemperolehpendidikanyang
diperlukannya. Tingkat pendidikan menjadikan
pengetahuan, pengalaman, keahlian dan
kebutuhan mereka berbeda. Perbedaan ini
selanjutnyaakan membedakannilai seseorangdi
masyarakat. Pendidikan yang dimiliki akan
membuka cakrawalaberpikir sehinggadia dapat
melihat sesuatuyang baik dan sesuai,yangpada
akhimya mendorongseseorangyang mengalami
pendidikan akan mengalami interaksi antara
kecerdasan,perhatian dan pengalamannyayang
kemudian dinyatakan dalam sikap perilaku dan
ke b ia sa a n n ya. S emakin tinggi tin g k a t
pengetahuan individu menyebabkan kerangka
pemikiran dan pengalamannyalebih didasarkan
padakenyataandanalasanrasional.
Seb a liknya semakin rendah t in g k a t
pendidikan semakin sedikit pengetahuanyang
dimiliki, sehingga akan mempengaruhi cara
berpikir yang cenderung ke arah pragmatis.
Dalam hal ini,
Soedjito [1984: t7] juga
mengungkapkan:
Orang yang berpendidikan rendah, pola
pikirnya tradisional yaitu berpikir hanya
untuk hari ini saja, sedangkan besok itu
urusan nanti. Orang yang berpendidikan
tinggi pola pikirnya modern, yakni masa
depanitulah yang dipentingkan.
Tingkat pendidikan responden dapat
dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu:

@

Diploma, SarjanaStrata1 [S I ], danPascaSarjana
[S2]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin tingg-i tingkat pendidikan mahasiswa
maka intensitas dosen dalam memberikan saran
p a d a ma h a s is wa u n t u k me min ja m d a n
menggunakanfasilitas yang ada di perpustakaan
semakinsering.
Dari hasil perhitungandiperoleh nilai P <
0,05adalahsignifikan.Hal ini berartiadakorelasi
fhubungan] antaravariabel latar belakangsosial
[X1] dengan lingkungan sosial [X2] dengan
tingkat korelasi fhubungan] yang rendah karena
nilai r jauh dari 1. Arah korelasi adalahpositif
yang menunjukkanbahwa apabila latar belakang
sosial [X1] meningkat maka meningkat pula
lingkungansosialnya[X2].
Hubungan antaralatar belakangsosial [X1]
denganmotivasi [X3] dijelaskanpada hubungan
antara tingkat pendidikan dengan motivasi
mahasiswa menjadi anggotaperpustakaan;dan
hubungan antarapengetahuandengan motivasi
mahasiswauntuk menjadi anggotaperpustakaan
B e rd a s a rk a n h a s il p e n e lit ia n d a p a t
ditunjukkan hubungan antara dampak yang
dirasakan mahasiswa dengan membaca/
meminjam buku di perpustakaan dengan
mo t iv a s i ma h a s is wa me n j a d i a n g g o t a
p e rp u s t a k a a n a d a la h t in g g i. Ma y o r i t a s
mahasiswa167,71%lsangatmenyadaridampak
yang diperoleh dari membaca/meminjambuku di
perpustakaanakanmeningkatkandan menambah
pengetahuan mereka sehingga dengan adanya
motivasiakanberprestasiinilah yang mendorong
minat mereka untuk
menjadi anggota
perpustakaan.
Oaii hbsit perhitungandiperoleh nilai P <
0,05adalahsignifikan.Hal ini berartiadakorelasi
[hubungan] arfiaravariabel latar belakangsosial
[X1] dengan motivasi [X3] dengan tingkat
korelasi fhubungan] yang rendah karena nilai r
jauh dari 1. Arah korelasi adalah positif yang
menunjukkanbahwaapabilalatar belakangsosial
[X1] meningkat maka meningkatpula motivasi
mahasiswa[X3].
Dalam hal pengambilan keputusanmenjadi
anggota perpustakaan, mahasiswa sangat
dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial yakni
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keluarga, kelompok referensi, dan dosen.
K e p u tusa n m ahasiswa menjadi angg o t a
perpustakaanjuga dipengaruhi oleh motivasi
dari mahasiswatersebut.Motivasi yang adapada
seseorangmerupakankekuatan pendorong falg
akan mewujudkan suatuperilaku guna mencapai
tujuandirinya.
Dalam penelitian ini hubungan antara
lingkungan sosial [X2] dengan motivasi [X3]
ditunjukkan pada hubungan antara peran
keluarga denganmotivasi sertahubungan antara
intensitas saran dosen untuk meminjam buku
denganmotivasimenjadi anggotaperpustakaan.
Dalam hal pengambilankeputusanmenjadi
anggota perpustakaan, mahasiswa sangat
dipengaruhiolehfaktorlingkungansosialyakni:
1) Keluarga; Institusi keluargaberperanbesar
dalam keputusan mahasiswa menjadi
anggota perpustakaan.Beberapa kegiatan
dapat dilakukan orang tua bersama anak
seperti bermain dengan bacaan bersama
a na k,. b e r kunjung ke perpustaka a n ,
mengusahakanperpustakaankeluarga dan
memberikan hadiah buku. Kegiatankegiatan ini mempunyai pengaruh yang
p o siti f d a la m diri mahasiswa untu k
m en cin tai buku dan mengunjun g i
perpustakaan.

pikiranpositif.
Selain karena faktor lingkungan sosial,
k e p u t u s a n ma h a s is wa me n ja d i a n g g ot a
perpustakaanjuga dipengaruhi oleh motivasi
dari mahasiswatersebut.Motivasi yang adapada
seseorangmerupakankekuatan pendorong yang
akan mewujudkan suatuperilaku guna mencapai
tujuan kepuasaan dirinya. Motivasi orang
tergantungpada kekuatan motifnya. Motif yang
dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan,
keinginan, dorongan atau gerak hati dalam diri
individu
Hal penting yang perlu diformulasikan
adalah kesamaan motivasi antara pengguna
fuser] dengan pustakawandalam meningkatkan
minat baca kaitannya dengan keanggotaan
perpustakaan.Seperti diketahui, manusia dalam
melakukan suatu aktivitas akan berhasil dengan
baik apabiladilandasimotivasi-motivasitertentu
yang tertanam dalam dirinya. Motivasi adalah
s t imu lu s u n t u k me n d o ro n g p e me n u h a n
kebutuhanmasing-masingindividu.

Motivasi adalah keinginan yang terdapat
pada diri seseorangindividu yang merangsang
untuk melakukantindakantindakan. Motivasi itu
tampak dalam dua segi yang berbeda.Dari segi
aktifatau dinamis,motivasitampaksebagaisuatu
usaha positif dalam menggerakkandaya dan
potensi
belajar, agar berhasil mencapai dan
2) Kelompok Referensi; Kelompok referensi
mewujudkan
tujuan yang telah ditetapkan
adalahkelompok sosialyang mempengaruhi
sebelumnya..
Dari
segipasif ataustatis,motivasi
pendapat dalam keputusannya dan sering
akan
tampak
sebagai
suatu kebutuhan dan
dijadikan pedoman. Peran kelompoksekaligus
sebagai
suatu
perangsang
untuk dapat
kelompok tertentu merupakan model
menggerakkan
potensi
manusia
ke
arah yang
keputusan dalam mempengaruhi perilaku
diinginkannya.
seseorang.Kelompok semacamini disebut
kelompok referensi freference .group].
Mengunjungi perpustakaan dengan tujuan
Reference group adalah kelompok sosial untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan
yang dijadikan sebagaiperbandinganatau akan menyebabkanmotivasi seseorangmenjadi
contoh bagi seseorangyang bukan sebagai rendah. la akan terbebani dengan berbagai
anggotanya, kemudian seseorang yang macam targetjangka pendek.Berbedaketika ia
bersangkutanmelakukanidentifikasidirinya merasa bahwa berkunjung ke perpustakaan
sebagaimana
kelompokcontohtersebut.
adalahsebuahpetualangan,bermain,danrekreasi
dengan dunia buku. Secara tidak langsung ia
3) Dosen; Dosen adalah orang yang juga
merasa
bahwa belajar di perpustakaan adalah
berperan dalam mendorong mahasiswa
yang menyenangkan.fAwaludin, 2003]
aktivitas
datangke perpustakaan.
Dalam hal ini dosen
mampu memperluas gagasan mahasiswa Teori kepuasan memusatkan perhatian pada
faktor-faktor di dalam individu yang mendorong,
secara bebas dan menghasilkan pikiran-
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me n g a r a h kan, mempertahankan, d a n
menghentikan perilaku, yakni fisiologis,
keamanan dan keselamatan.rasa memiliki dan
kasih sayang, penghargaan dan yang terakhir
aktualisasidiri.

terbiasa dalam waktu yang lama di dalam
hidupnya selalu menggunakan sebagian
waktunya untuk membaca.[SutarnoNS, 200 1]

Memupuk minat bacamerupakanproses
pelatihan yang dilakukan secaraterus menerus.
Menurut Maslow, manusia akan didorong Oleh sebab itu permulaan pelatihan membaca
untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat harus dilakukan sejak anak usia dini, tepatnya
sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang ketika anak duduk di bangku Sekolah Dasar.
bersangkutan mengikuti suatu hirarki. Dalam Dengan demikian, peran orang tua dan guru
tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus sangat besar terhadap penumbuhan minat dan
dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan kebiasaan membaca. Mary Leonhardt [1990]
fisiologi. Setelahkebutuhanpertamadipuaskan, telah menemukanresepbahwa anak yang gemar
kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan membacatidak datangdari anak itu sendiri tetapi
menjadi kebutuhanutama, yaitu kebutuhanakan anak yang gemar membacatemyata mempunyai
keamanandan rasaaman.Kebutuhanketiga akan orang tua dan guru yang mampu membimbing
muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan. anak-anaknya untuk membaca. Penyebabnya
Prosesini berjalan terus sampai terpenuhinya adalah bahwa membaca itu harus bersifat
kebutuhanaktualisasidiri.
kesenanganffun] dan bukan paksaanatau tugas
[task]. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak yang
Ke b u tuhan aktualisasi diri I s e lf
actualization] adalah kebutuhan dengan biasamembacaatau anakyang gemar membaca
m en g g u n a kan kecakapan, kemamp u a n , terbukti jauh lebih pandai IQ dan EQ-nya
ketrampilan dan potensi optimal untuk mencapai d a rip a d a t e ma n -t e ma n n y a y a n g k u r a n g
membaca. Anak yang membaca mempunyai
prestasi yang sangat memuaskan atau sulit
penalaran
dan tingkat kecerdasanyang jauh di
dicapai orang lain. Inilah kebutuhan puncak
atas
rata-rata
kelas. Sementara itu tingkatan
paling tinggi, sehingga seseorang ingin
emosionalnya
sangat
seimbang.Bahkan dalam
mempertahankan prestasinya secara optimal.
melakukan
"problem
solving" rata-rata lebih
Model Mc Clelland [1961] sangatmenekankan
logis
pemikirannya,
disertai denganbahasayang
perhatian pada prestasi fachievement] serta
runtutdan
santun.
kebutuhanberinteraksi denganorang lain fNeed
for Affrliationl Kebutuhan ini menjadi daya
Pendorongbagi bangkitnya minat baca ialah
penggerak yang akan memotivasi semangat kemampuan membaca, dan pendorong bagi
belajarmahasiswa.
berseminya budaya baca adalah kebiasaan
Minat seseorang terhadap sesuatu adalah membaca, sedangkan kebiasaan membaca
kecenderungan hati yang tinggi, gairah dan terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan
yang baik, menarik,memadai,baik j enis,j umlah,
keinginan seseorang lerhadap sesuatu. Minat
baca seseorang dapat diartikan sebagai maupun.mqtunya. Inilah formula secararingkas
kecenderunganhati yang tinggi orang tersebut untuk pengembanganminat dan budaya baca.
kepadasuatusumberbacaantertentu.Sedangkan Dari rumus tersebut tersirat tentang perlunya
budaya adalah pikiran atau akal budi yang minat baca itu dibangkitkan sejak usia dini,
tercermindi dalam pola pikir sikap,ucapandan dimulai dengan perkenalan dengan bentuktindakan seseorangdi dalam hidupnya.Budaya bentuk huruf dan angka pada masa pendidikan
diawali dari sesuatu yang sering atau biasa prasekolahhingga mantapnyapenguasaanbaca
dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu tulis hitung pada awal pendidikan di Sekolah
kebiasaanatau budaya.Budaya baca seseorang Dasar. Perlu dicatat bahwa dalam dunia belajar
adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan modem setiap anak mulai berkenalan dengan
untuk membaca yang dilakukan secara teratur bentuk-bentuk huruf dan tanda-tanda yang
dan berkelanjutan. Seseorangyang mempunyai mempunyai arti tertentu. Akan lebih baik lagi
budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah kalau anak tersebut mulai menyadari bahwa
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rangkaian huruf-huruf ini mempunya.i sesuatu
c e r i t a yan g m enarik, maka tentu ak a n
mendorongnyauntuk berkenalandengan katakata dan selanjutnya berniat untuk dapat
membaca[FuadHassan,200I ]
Demikianlahperkembangananak sejakusia
dini sudahmulai mengenalberbagaibentukhuruf
dan tandayang kemudiandiketahuinyamemiliki
makna. Oleh karenanyaperlu membangkitkan
rasa ingin tahu fcuriousity] yang kuat pada diri
seoranganak.Denganbegitu sejakusia dini pula
perlu sudahtersediabahanbacaanyangmenarik,
baik untuk dibacakankepada anak atau dibaca
sendiri olehnya. Bangkitnya minat baca juga
terdorongsejauhmanaperkenalananakterhadap
buku.

penting peran perpustakaan universitas yang
berakibat mahasiswa tidak berminat menjadi
anggota perpustakaan. Kualitas layanan yang
rendah,tidak tersedianyakoleksi yang lengkap
dan memadai, serta sarana pendukung yang
minim merupakan faktor utama penyebab
kemantapan mahasiswa dalam memutuskan
untuk menjadi anggota perpustakaan. Faktor
budaya yakni budaya lisan berakar sangat kuat
denganmasyarakatIndonesia.Masyarakatlebih
suka mencari suatu informasi dengan bertanya
kepadaoranglain daripadaharusmembacabuku.
Mahasiswajuga beranggapanbahwa keputusan
menjadi anggota perpustakaanadalah bukan
keputusanpenting dan tidak menjadi kebutuhan
utamamahasiswa.

Tingkat kemantapan sedang, artinya ada
kecenderunganmahasiswamenganggappenting
p e ra n p e rp u s t a k a a n u n iv e rs it a s b a g i
kel angsungan studi. Tetapi keputusan mahasiswa
menjadi anggota perpustakaan bukan suatu
kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap
Dari hasilperhitungandiperolehnilai P <
mahasiswa. Intensitas saran dosen untuk
0,05adalahsignifikan.Hal ini berartiadakorelasi me n g g u n a k a n f a s ilit a s d i p e rp u s t a k a a n
fhubungan] antara variabel lingkungan sosial mendorong mahasiswa untuk meningkatkan
[X2] dengan motivasi lX3l dengan tingkat kemantapannya dalam melakukan keputusan
korelasi fhubungan]yang rendahkarenanilai r
menjadi anggota perpustakaan. Selain itu
jauh dari 1. Arah korelasi adalah positif yang
mahasiswa tersebut memang berasal dari
menunjukkanbahwa apabrlalingkungan sosial keluargayangmenekankanminat bacasejakdini.
I X2 ] m en in g ka t maka meningkat pula
Tersedianyaperpustakaanfakultas,perpustakaan
motivasinyalX3l.
jurusan, perpustakaan program studi, serta
Hal ini berarti secarameyakinkan terdapat p e rp u s t a k a a n le mb a g a p e n e lit ia n d an
pengaruh intensitas saran dosen terhadap perpustakaan pusat studi yang berada di
lingkungan UGM memungkinkan mahasiswa
motivasirnenjadi anggotaperpustakaan.
mempunyai
beberapa alternatif pilihan dalam
Dalam penelitian ini tingkat kemantapan
menjadi anggota dijadikan sebagai indikator me n g a mb il k e p u t u s a n me n ja d i a n g g ot a
keputusan menjadi anggota perpustakaan. perpustakaan.Ada kecenderunganmahasiswa
membandingkankoleksi dan berbagai fasilitas
Tingkat kemantapan menjadi anggota UPU
yang
tersedia di masing-masingperpustakaan.
Perpustakaan UGM dalam penelitian ini
Mahasiswa
akan memutuskan untuk menjadi
dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan yakni
anggota
UPU
PerpustakaanUGM apabila
r e n d a h , sed a n g dan tinggi. A dapu n
pengkategorian tingkat kemantapan menjadi merekamerasainformasiyang dicarinyatersedia
anggotasebagaiindikator keputusanmenjadi dan kebutuhan mereka terpenuhi. Apabila
anggota perpustakaan keputusan menjadi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di UPU
anggotaUPU PeryustakanUGM adalahsebagai Perpustakaan UGM, mahasiswa cenderung
memil ih perpustakaanfakultas ataup erpustakaan
berikut:
jurusan sebagai tujuannya dalam membantu
Tingkat kemantapan rendah, artinya ada kelancaran studi mereka. Inilah yang menjadi
kecenderunganmahasiswa tidak menganggap
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peranankeluargadalammenekankanpentingnya
membacamampu menimbulkan motivasi yang
kuat bagi anak [mahasiswa] untuk tertarik
menjadi anggotaperpustakaan.
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tantangan UPU PerpustakaanUGM untuk bisa
"bersaing" dengan perpustakaan fakultas,
per p u staka an jurusan, serta beb e ra p a
perpustakaanpenelitian yang ada di lingkungan
UGM. Mereka yang memiliki daya belj yang
lebih besardan mengutamakanbuku-buku terkini
lebih tertarik mencari buku yang ada di toko
buku. Tak akan terlalu sulit bagi mereka untuk
mencari buku yang lebih up date dibandingkan
Hal inilah yang
denganyangadadiperpustakaan.
belum bisa ditawarkan oleh perpustakaankepada
pengunjungnya.

Hubungan antaralingkungan sosial dengan
keputusan untuk menjadi anggota UPU
Perpustakaan
UGM dapatdilihat padahubungan
peran
antara
keluargadengan keputusanmenjadi
anggotaperpustakaan

Dari hasil perhitungandiperoleh nilai P <
0,05adalahsignifikan.Hal ini berartiadakorelasi
fhubungan] antara variabel lingkungan sosial
lX2] dengan keputusan mahasiswa menjadi
anggota UPU PerpustkaanUGM [Y] dengan
tingkat korelasi fhubungan] yang rendah karena
nilai r jauh dari 1. Arah korelasi adalahpositif
Tingkat kemantapan tinggi, artinya ada yang menunjukkan apabila lingkungan sosial
kecenderungan dari mahasiswa menganggap [X2] meningkat maka meningkat pula keputusan
perpustakaanuniversitasadalah sangatpenting mahasiswamenjadi anggotaUPU Perpustakaan
untuk membantu kelancaran studi mereka UGM [Y].
sehingga mahasiswa mengambil keputusan
untuk menjadi anggota perpustakaan. Tingkat
kemantapan tinggi sangat dipengaruhi oleh B. Hubungan antara Lingkungan Sosial[X2]
d a n Mo t iv a s i I X 3 l d e n g a n K e p ut u s a n
motivasi dari dalam diri mahasiswa.Motivasi
yang ada pada mahasiswamerupakan kekuatan Mahasiswa menjadi Anggota Perpustakaan
pendorong yang akan r:rewujudkan suatu tYl
perillku guna mencapai tujuan kepuasaan
Proses lingkungan sosial yang hidup di
dirinya. Motivasi seseorangtergantung pada sekitar pribadi atau kanak-kanak sangat
kekuatanmotifnya yakni kebutuhan,keinginan, mempengaruhi pembentukan kepribadian
dorongan atau gerak hati dalam diri individu. mahasiswa.Keluarga yang menekankanminat
Keputusan mahasiswauntuk menjadi anggota bacasejakdini sertaintensitassarandosenuntuk
perpustakaanmerupakan suatu ekspresi dari me n g g u n a k a n f a s ilit a s d i p e rp u s t a k a a n
sebuah kebutuhan informasi yang dirasakan mendorong mahasiswa untuk melakukan
seseorangakibat tugas yang dikerjakan atau keputusanmenjadianggotaperpustakaan.
untuk memenuhi rasa ingin tahu. Kebutuhan 1. Hubungan antara motivasi berprestasi
aktualisasi diri Iself actualizatronf adalah
d e n g a n in t e n s it a s k u n ju n g a n k e
kebutuhan dengan menggunakan kecakapan,
perpustakaan
kemampuan,ketrampilan dan potensi optimal
Dari hasil perhitungandiperoleh nilai P <
untuk mencapaiprestasiyang sangatmemuaskan
0,05 adalah signifikan. Hal ini berarti ada
atau sulit dicapai orang lain. Inilah kebutuhan
korelasi
[hubungan] antaravariabel motivasi
puncak paling tinggi, sehinggamahasiswaingin
keputusanmahasiswamenjadi
dengan
[X3]
mempertahankanprestasinya secara optimal.
anggota UPU PerpustakaanUGM
tYl
Kebutuhanuntuk berprestasiinilah yang menjadi
yang
korelasi
dengan
tingkat
[hubungan]
dayapenggerakyang akanmemotivasisemangat
tinggi karena nilai r mendekati 1. Arah
belajarmahasiswa.
korelasi adalah positif yang menunjukkan
Secara mayoritas mahasiswa memiliki
bahwa apabila motivasi [X3] meningkat
tingkat kemantapan "sedang" untuk menjadi
maka meningkatpula keputusanmahasiswa
anggota perpustakaan,yaitu secara statistik
menjadi anggota UPU PerpustkaanUGM
65,7yo. Hal ini menunjukkan bahwa minat
tYl.
mahasiswa cukup bagus untuk berkeputusan
Ma
h a s is wa y a n g me milik i mo t i v a s i
menjadi anggotaperpustakaan.
berprestasitinggi denganmenyadaribahwa
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dengan menggunakan jasa perpustakaan
maka dapat mempengaruhi peningkatan
Indeks Prestasi UPI akan melakukan
kunjungan secara aktif di perpustakaan
kurang lebih 2 sampai 3 kali dalam
seminggu,merekalebih seringmengunjungi
perpustakaandibanding denganmahasiswa
yang menilai bahwa dengan menggunakan
jasa perpustakaantidak akan mempengaruhi
IndeksPrestasi[IP] mahasiswa.
2. Hubungan antaramotivasi menjadi anggota
perpustakaan dengan pandangan tentang
prosedurmenjadi anggotaperpustakaan

kemudahanaksesatau temu kembali informasi
merupakan salah satu kunci keberhasilan
perpustakaan.Oleh sebabitu perpustakaanperlu
memiliki koleksi, bahan pustaka yang relatif
lengkap sesuai dengan visi, misi, perencanaan
strategi,kebijakan, dantujuannya.Koleksi bahan
pustakayang baik adalahdapatmemenuhiselera,
keinginan dan kebutuhan pembaca. Kekuatan
koleksi bahan pustaka itu merupakan daya tarik
bagi pemakai, sehingga makin banyak dan
lengkap koleksi bahan pustaka yang dibaca dan
dipinjam, akan semakin ramai perpustakaan
dikunjungi mahasiswa dan makin tinggi
intensitas sirkulasi buku. Akhirnya makin besar
pula proses transfer informasi [transfer of
informationl dan di sini perpustakaanberfungsi
sebagaimedia atau aTatsertajembatan perantara
antara sumber informasi dengan masyarakat
pemakai.

Dari hasil perhitungandiperoleh nilai P <
0,05 adalah signifikan. Hal ini berarti ada
korelasifhubungan]antaravariabelmotivasi
[X3] dengankeputusanmahasiswamenjadi
anggota UPU Perpustkaan UGM
tYl
dengan tingkat korelasi fhubungan] yang
Respon dan perhatian mahasiswa terhadap
tinggi karena nilai r mendekati 1. Arah
perpustakaan
yang relatif rendah mungkin
korelasi adalah positif yang menunjukkan
disebabkan
oleh beberapa faktor. Misalnya
bahwa apabila motivasi [X3] meningkat
ketidaktahuan
atau kekurangtahuanmahasiswa
maka"meningkatpula keputusanmahasiswa
di
mana
I
etak/l
okas
i perpustakaan,apakegunaan
menjadi anggota UPU Perpustkaan UGM
perpustakaan,siapasaja yang dapatdan boleh ke
tYl.
perpustakaan,bagaimana cara menjadi anggota
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat perpustaka
an,apa saja p ersyaratanuntuk menjadi
disimpulkan bahwa minat mahasiswa untuk
anggota, bahan pustaka apa saja yang ada di
menjadi anggotaperpustakaandipengaruhioleh perpustakaan,
apakah untuk menjadi anggota
kemudahan prosedur teknis untuk menjadi
harus membayar, dan lain sebagainya.Faktoranggotaperpustakaan.
faktor tersebut yang menjadikan masyarakat
Motivasi yang kuat dari dalam diri
universitasyakni mahasiswakurangtinggi dalam
mahasiswa harus didukung oleh penyediaan merespondanmemperhatikanperpustakaan.
bahan bacaanyang bermutu dan relevan/sesuai
Setelahmahasiswamengertidan menyadari
dengan kebutuhan pemakai perpustakaanharus
bahwa keberadaan perpustakaan universitas
diperhatikanoleh perpusta(aan.Karena saatini
adalah untuk mahasiswa, tentu diharapkan
masihditemuibahan-bahan
bacaanyangdimiliki
respon dan peirhatian mereka adakan dapat
perpustakaankurang sesuai dengan kebutuhan
berkembang.Untuk mengembangkanrespondan
mahasiswa.
perhatianmasyarakatuniversitasperlu dilakukan
pendekatan.Antara lain pendekatansosial,yakni
upaya yang dilakukan perpustakaan agar
C. Pengaruh Latar Belakang Sosial [Xll,
mahasiswa memahami dan mengerti tentang
Lingkungan Sosial [X2], dan Motivasi [X3l
perlu
dan pentingnya menambah wawasan dan
terhadap Keputusan Mahasiswa menjadi
pengetahuanyang dibutuhkan sehari-hari, dan
AnggotaUPU PerpustakaanUGM [Y]
hal itu diantaranya dapat ditemukan di
Koleksi bahanpustakayang memadai,baik perpustakaan.
Kemudian pendekatan kultural,
mengenai jumlah, jenis, dan mutunya, yang maksudnya
adalah bahwa pada umumnya
tersusunrapi, dengan sistem pengolahanserta masyarakat
Indonesia masih memiliki budaya
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lisan atau budaya tutur yang kuatdan melekat di
dalam adat kebiasaanmereka. Budaya lisan itu
secarasedikit demi sedikit perlu diubah dengan
m en g e m b a ngkan budaya tulis, y a it u
membiasakandiri denganmembacabai:aanyang
bermanfaat.
Secarabertahapdicobauntuk memanfaatkan
waktu luang dengan membaca bahan pustaka,
baik yang ada di rumah maupun perpustakaan.
Mengubah suatu budaya yang sudah mengakar
dalam ke tengah-tengahmasyarakat bukan hal
yang mudah. Perubahan itu memerlukan
kesabaran, keuletan, dan perlu waktu yang
panjang. Tetapijika ingin maju dan berkembang
makahal itu mautidak mau harusdilakukan.
Kehadiran anggota masyarakat universitas
yakni mahasiswadanpemakaiyang lain menjadi
salah satu kunci keberhasilan perpustakaan
universitas.Untuk menjadikan mereka sebagai
"segmen pasar" layanan merupakan tanggung
jawab perpustakaan.Masyarakat baru mau ke
perpustakaan jika mereka: tl] tahu arti
manfaatnya,[2] merekamembutuhkansesuatudi
perpustakaan,[3] tertarik dengan perpustakaan,
l4l merasa senang dengan perpustakaan, t5]
dilayanidenganbaik
Sumber daya perpustakaanyang mencakup
segalasesuatuyang menjadi bagian atau unsur
penyeIenggaraan kegi atan perpustakaan,seperti
gedung, sumber daya manusia, koleksi bahan
pustaka, saranaprasaranadan dana merupakan
kekuatan atau potensi untuk dibina dan
dikembangkan di perpustakaan. Semua faktor
atau unsur tersebut dapat menjadi sebuah
kekuatan dan potelsi apabila kondisinya
memadai dan dapat dimanfaatkan secara
maksimal.Sebaliknyaunsur-unsurtersebutakan
merupakantitik-titik kelemahanmanakaladalam
keadaan kurang memadai dan serba terbatas.
Untuk mengubah faktor-faktor negatif seperti
kelemahan menjadi unsur yang positif yakni
sebuah potensi atau kekuatan, bukan hal yang
mudah dan sederhana.Sebab untuk melakukan
perubahandibutuhkan semangatdan kerja keras
s er ta m e libatkan semua unsur d a la m
perpustakaan.
Apabila perpustakaantelah siap secaraintern
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dalam menyajikan informasi kepada pengguna,
otomatis kebutuhanmahasiswamenjadi anggota
perpustakaanmenjadi tinggi, dan mahasiswa
benar-benar'memperoleh nilai tambah atas
keberadaanperpustakaan.
Latar belakang sosial merupakan suatu
kemampuanyang melekat pada diri seseorang
yang dapatbersifat material maupun sosial yang
dapat menunjukkan kualitas seseorang. Latar
belakang sosial yang diduga memberikan
pengaruh terhadap keputusan mahasiswauntuk
menjadi anggotaperpustakaanmeliputi: tingkat
pendidikan, program studi, jenis kelamin, dan
pengetahuan.
Ada perbedaan keputusan mahasiswa
menjadi anggota UPU Perpustakaan UGM
berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini
berdasarkanperhitungandiperoleh hasil analisis
Chi Square dapat ditunjukkan bahwa dengan
tingkat kepercayaan: 5%, df : 4 diperolehnilai
X2 hitung sebesar15,888danX2 tabel sebesar
9,49. Hal ini menunjukkan b ahwaX 2 hitung > X2
tabel, berarti hipotesa nihil [Ho] ditolak dan
menerimahipotesaalternatif[Ha].
Tidak ada perbedaankeputusanmahasiswa
menjadi anggota UPU Perpustakaan UGM
berdasarkanjenis kelamin. Hal ini berdasarkan
perhitungandiperolehhasil analisisChi Square
dengan tingkat kepercayaan : 5oA, df : 2
diperoleh nllaiX2 hitung sebesar0,621 danX2
tabel sebesar5,99. Hal ini menunjukkanbahwa
X2 hitung <X2tabel, berartihipotesanihil [Ho]
diterimadanmenolakhipotesaalternatif[Ha] .
Tidak ada perbedaankeputusanmahasiswa
menjadi anggota UPU Perpustakaan UGM
berdasarkanprogram studi. Hal ini berdasarkan
perhitungandiperolehhasil analisisChi Square
dapat ditunjukkan bahwa dengan tingkat
kepercayaan: 5o/o,df : 2 diperoleh nilai X2
hitung sebesar1,419 danX} tabel sebesar5,99.
Hal ini menunjukkan bahwa X2 hitung < X2
tabel, berarti hipotesa nihil [Ho] diterima dan
menolakhipotesaalternatif[Ha].
Hubungan antara latar belakang sosial,
lingkungan sosial dan motivasi terhadap
keputusan mahasiswa menjadi anggota UPU
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Perpustakan UGM dengan menggunakan alat
analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil
sebagaiberikut:
1) LatarBelakangSosial
Latar belakang sosial yang terdiri dari
indikator pendidikan, jenis kelamin, program
studi dan pengetahuanmemiliki pengaruhyang
positif terhadapkeputusanmahasiswamenjadi
anggota UPU PerpustakaanUGM. Dimana
apabilalatarbelakangsosialmeningkatsebesarI
satuan maka akan meningkatkan keputusan
mahasiswamenjadi anggotaUPU Perpustakaan
UGM sebesar 0,438 satuan dengan asumsi
variabel bebas lainnya adalah tetap [cateris
paribusl.
2) LingkunganSosial
Lingkungan sosial meningkat sebesar 1
satuan maka akan meningkatkan keputusan
mahasiswamenjadi anggotaUPU Perpustakaan
UGM sebesar 0,152 satuan dengan asumsi
variabel bebas lainnya adalah tetap [cateris
paribusl. '
3 ) M o ti vasi
Motivasi akan memiliki pengaruh yang
positif terhadapkeputusanmenjadianggotaUPU
PerpustakaanUGM. Dimana apabila motivasi
meningkat sebesar 1 satuan maka akan
meningkatkan keputusan mahasiswa menjadi
anggotaUPU Perpustakaan
UGM sebesar1,899
satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya
adalahtetapfcaterisparibus].
Uji koefisiendeterminasi(adjustedR2) yang
tidak lain merupakanuji ketepatan(goodnessof
fit) ditujukan untuk mengukur ketepatan total
variabel terikat terhadapvariasi nilai variabelvariabelpenjelasnya.

yangtidak dilibatkandalampenelitianini.
Uji residual merupakanpengujianhipotesa
terhadap pengaruh latar belakang sosial,
lingkungan sosial dan motivasi terhadap
keputusan mahasiswa menjadi anggota UPU
PerpustakaanUGM yang akandijelaskansebagai
berikut:
1 . Uji t
Berdasarkan pengujian hipotesa secara
parsial denganuji t tersebutdapat disimpulkan
pula bahwa variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa
untuk menjadi anggotaUPU PerpustakaanUGM
adalah motivasi (X3) hal ini ditunjukkan dari
nilai t hitungyangterbesaryakni 7,342.
2 . UjiF
Uji F dimaksudkanuntuk menguji secara
keseluruhan/serentakdari variabel independent
terhadap variabel dependentatau dengan kata
lain uji ini dilakukan untuk mengetahui
signifikansimodelsecarakeseluruhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa H0
ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat
pengaruh yang signifikan antara latar belakang
sosial(X1), lingkungansosial(X2) dan motivasi
(X3) secarabersama-samaterhadapkeputusan
mahasiswamenjadi anggotaUPU Perpustakaan
UGM, dimanaF hitung(36,505)> F tabel(3,07)
dansignifikasi(p) < 0,05
Penutup
A. Kesimpulan

Perpustakaanmerupakan sumber informasi
bagi mahasiswadi perguruantinggi. Keputusan
mahasiswauntuk menjadi anggotaperpustakaan
merupakan ekspresi kebutuhan informasi.
Berdasarkanhasil analisis diperoleh nilai
koefisien determinasi atau R2
0,520 hal Beragamnyaperpustakaandi lingkungan UGM
tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas seperti perpustakaan fakultas, perpustakaan
yakni latar belakang sosial (Xl), lingkungan jurusan, serta perpustakaan pusat studi dan
sosial (X2) dan motivasi (X3) secarabersama- perpustakaanlembaga penelitian menyebabkan
tidak semua mahasiswamengambil keputusan
sama mempengaruhi variabel terikat yakni
keputusan mahasiswa untuk menjadi anggota untuk menjadi anggotaperpustakaanuniversitas.
U P U Pe r p u stakaan UGM sebesar 52 %
Mahasiswa yang memutuskan untuk tidak
sedangkan48o/odipengaruhioleh variabel lain aktif menjadi anggotaperpustakaandikarenakan
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berbagai alasan seperti: koleksi pustaka yang
kurang lengkap dan lebih bersifat umum, ruang
perpustakaanyang tidak nyaman karena belum
dilengkapi denganalat pendinginruangan[AC]
mahalnyabiaya aktivasi untuk menjadi'anggota
UPU PerpustakaanUGM yakni sebesar Rp
15.000,00flimabelasribu rupiah],proseduryang
dirasaberbelit-belitsertastigmatentanglayanan
perpustakaanyang ditunjukkan oleh pegawai
yang kurang ramah. Mahasiswa yang tidak
menjadi anggota perpustakaan memanfaatkan
jasa perpustakaanuntuk membaca buku-buku
referensi, menggunakaninternet, atau sebagai
tempat janjian untuk bertemu teman. Mereka
yang memiliki daya beli yang lebih besar dan
mengutamakanbuku-buku terkini lebih tertarik
mencari buku yang ada di toko buku. Tak akan
terlalu sulit bagi mereka untuk mencari buku
yang lebih up datedibandingkandenganyangada
di perpustakaan.Hal inilah yang belum bisa
d itawa r ka n oleh perpustakaan ke p a d a
pengunjungnya.

meminjam buku di perpustakaanbaik dalam
rangka pemenuhan tugas kuliah maupun
pemenuhankebutuhaninformasi lain mendorong
mahasiswamaumenjadianggotaperpustakaan.
Keluarga yang menekankan pentingnya
membaca pada anak fmahasiswa] secara
mayoritas memberikan dampak melakukan
keputusan untuk menjadi anggota UPU
PerpustakaanUGM. Hal tersebutmenunjukkan
bahwamahasiswamendapatkanpemahamanarti
penting membacaatau telah ditanamkanbudaya
membacaolehorangtua sejakdini.

Motivasi berprestasipada diri mahasiswa
merupakandoronganyang sangatwajar terjadi
selamamahasiswamenempuhkegiatanbelajar.
Keinginan mahasiswauntuk memiliki prestasi
yang baik dapatdicapai denganbeberapacara
seperti: aktif mengikuti kegiatan perkuliahan,
tekunbelajar,selalumenambahwawasandengan
me n g ik u t i p e rk e mb a n g a n in f o rma s i d a n
pengetahuanserta gemar membaca. Motivasi
tersebut mendorong mahasisu'a untuk aktif
Respon dan perhatianmahasiswaterhadap mengunjungi perpustakaan.
Mahasisrva yang
perpustakaanrelatif belum tinggi karena
memiliki motivasiberprestasitinggi menyadari
beberapa faktor, misalnya ketidaktahuan atau bahwa jasa perpustakaan
dapat mempengaruhi
kekurangtahuan mahasiswa tentang lokasi peningkatan
Indeks Prestasi [P] dan mereka
p erpustakaan;'apa kegunaanp erpustakaan; si apa melakukan
kunjungan ke perpustakaansecara
sajayang bolehke perpustakaan;
bagaimanacara aktif kuranglebih 2 sampai kali seminggu.
3
menjadi anggota perpustakaan; apa saja
Terdapat perbedaan tingkat kemantapan
persyaratan untuk menjadi anggota; bahan
pengambilan keputusan untuk menjadi
dalam
pustaka apa saja yang ada di perpustakaan;
anggota
UPU PerpustakaanUGM berdasarkan
apakahuntuk menjadi anggotaharusmembayar;
tingkat
pendidikan mahasiswadimana semakin
danlain sebagainya.
tinggi jenjangpendidikannyasemakintinggi pula
Setelah melakukan penelitian tentang tingkat keputusan untuk menjadi anggota
keputusanmahasiswapengunjungperpustakaan perpustakaan.
menjadianggotaUPUPerpustakaan
UGM, maka
Kesimpulan akhir yang dapatdiambil dari
dapat disimpulkan bahwa faktor latar belakang
penelitian
ini sesuai dengan hipotesis yang
sosial,lingkungansosial,dan motivasimemang
memiliki pengaruh besar dalam keputusan dikemukakan peneliti yakni semakin tinggi
tingkat pendidikanyang didukungoleh keluarga
menjadi anggotaUPU Perpustakaan
UGM.
yang menanamkanminat baca sejak dini serta
Mahasiswa yang sering disarankandosen intensitas saran dosen untuk menggunakan
untuk menggunakanjasa perpustakaanseperti fasilitas perpustakaan
memberikan motivasi
membaca, mereview, dan meminjam buku di
yang kuat bagi mahasiswadalam pemenuhan
perpustakaanmenilai bahwa motivasi untuk kebutuhan
informasi dan berprestasi melalui
p em e n u h a n kebutuhan informasi y a n 9 keanggotaanperpustakaan
diperlukan dapat terpenuhi. Seringnya dosen
memotivasimahasiswanyauntuk membacaatau
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B. Saran

DAF'TAR PUSTAKA

Saran yang bisa disampaikan dalam
penelitianini adalah:
Pertama, bahan pustaka yang memadai,
dalamj umlah, j enis, dan mutunya, y angtersusrin
rapi, dengansistempengolahansertakemudahan
akses atau temu kembali informasi merupakan
kunci keberhasilan perpustakaan.Perpustakaan
perlu memiliki bahan pustaka yang relatif
lengkap sesuaidengan visi, misi, perencanaan
strategi, kebijakan, dan tujuannya. Kekuatan
koleksi bahan pustaka itu merupakan daya tarik
bagi pemakai, sehingga makin banyak dan
lengkapbahanpustakayangdibacadandipinjam,
akan semakin banyak pengunjung dan makin
tinggi intensitassirkulasibuku. Akhimya makin
besarpula prosestransferinformasi ftransferof
information] dan di sini perpustakaanberfungsi
sebagaimedia atau alat sertajembatan perantara
antara sumber informasi dengan masvarakat
pemakai.
Kedua, perpustakaan haruslah menjadi
tempat yang menyenangkan dan menggugah
minat pengunjung. Tentu saja, dibutuhkan
ruanganyang luas, bersih, teratur, nyaman dan
atmosfer yang mendukung segala aktivitas
pengunjung yang berkaitan dengan dunia
akademis.

Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun. 1989.
MetodePenelitianSurvai.Jakarta:LP3ES.
Gerungan,W.A. Psychologi Sosial. 1967. Badung:
Eresco.
Gibson, JamesL., John M. Ivancevich & JamesH.
Donnelly, Jr. Organization,10'"ed, McGrawHill
HigherEdu,2000.
Handoko, T. Hani. 1992. Manajemen Edisi 2.
Yogyakarta;BPFEUGM.
Horton, PaulB. dan ChesterL. Hunt. SosiolosiJilid L
Jakarta:Erlangga, 1996.
Sosiologi Jilid 2. Jakarta:
Erlangga,1992
Krech, David. Sikap Sosial:SocialAttitudes.Jakarta:
Depdiknas,1996
Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. Perilaku
Organisasi.Jakarta:SalembaEm pat, 2003.
Lawang, Robert M.Z. Teori Sosiologi I. Jakarta,
Gramedia,l988.
Lubis, Nilzamni. 200I. Sistem Pembinaan
Perpustakaan Perguruan Tinggi dan
Permasalahannya, Maktabah, Vol. 3, No. 1,
April. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.
Maslow, Abraham H. 1954. Motivation and
Personality.New York: Harper & Row.

Ketiga, tidak populisnya Perpustakaan
Maslow, Abraham H. 1994. Motivasi dan
Universitas berakibat minimalnya jumlah
Kepribadian | & 2: Teori Motivasi dengan
mahasiswaUGM yang menjadi anggota UPU
Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia.
PerpustakaanUGM dan ini dapat dikategorikan
Jakarta:Grafindo
sebagaikurangnyasosialisasioleh perpustakaan.
Pembenahandemi pembenahanhendaknyaterus Marksheffel, Ned D. 1996. Better Reading in the
SecondarySchool[PrinciplesandProceduresfor
di Iakukan agarperan yang diemban perpustakaan
Teachers].
New York: The Ronald Press
bisa terwujud dengan optimal. Profesionalitas
Company.
juga
pustakawan
perlu terus dikembangkanagar
pelayanan yang diberikan dapat optimal dan McClelland,David C. 1961.The Achieving Society.
NewYork:VanNostrand.
sesuaidenganharapan.
Meichati, Siti. 1972.Motivasi Pembaca.Yogyakarta:
Fak.PsikologiUGM.
Natadjumena,Rachmat.2005.Masyarakatdan Minat
Baca dalam Media Pustakawan Perpusnas RI
Vol. l2 [2] Juni2005.Jakarta:Perpusnas
RL
Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer.
Jakarta:Rajawali, I 987.

r.rar,ai:.:t

_'r : I

..:r.,: Berkala Ilmu Perpustakaan
dan Informasi - Volume III, Nomor 1,2006

@

Priyanto, Ida Fajar. 2005. Buku, Pendidikan, dan
Masyarakat, Sangkakala Vol. I [1] 2005.
Yogyakarta:BapusdaDIY.
Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan.Stratejik
untuk Organisasi Publik dan Organisasi
Nonprofi t. J akarta:Grasindo.
Sears, David O., Jonathan L. Freedman, L. Anne
Peplau. Psikologi Sosial Jilid I. Jakarta:
Erlangga,1999.
Siagian, Sondang P. 1990. Teori dan Praktek
Pengambilan Keputusan. Jakarta: Haji
Masagung.
Simamora,Bilson. 2001. ReMarketing for Business
Recovery.Jakarta:Gramedia.
Sulistyo-Basuki.1998. "Total Quality Management
untuk Perpustakaan dalam Kepustakawanan
Indonesia.Semarang:Unika Soegijapranata

)
I

Sutar4o NS. 2003. Perpustakaandan Masyarakat.
Jakarta:YayasanObor Indonesia.
Walgito, Bimo. Psikologi Sosial: SuatuPengantar.
Yo,gyakarta,Andi, 2003.

i

@

Berkalallmu Perpustakaan
danInformasi- VolumeIII,,Nomor 1,2006

