
 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sebaran Populasi dan Responden. 

Angket/ kuesioner disebarkan terhadap 38 responden. Tabel-tabel di 

bawah ini memperlihatkan komposisi mereka menurut: 

1. Tingkat Jurusan/ Program Studi (tabel 5.1) 

2. Jenis kelamin (tabel 5.2) 

Tabel 5.1 

Sebaran populasi dan responden berdasarkan tingkat jurusan/program studi 

No Jurusan/Program Studi Jumlah Populasi Jumlah Responden 

1 Sastra Indonesia 34 3 

2 Sastra Inggris Reguler1 dan 2 106 24 

3 Ilmu Perpustakaan 24 6 

4 DIII Bahasa Inggris 9 1 

5 DIII Bahasa Jepang 1 0 

6 DIII Perpustakaan & Informasi 16 4 

 Total 190 38 

 

Tabel 5.1 menunjukkan sebagian besar populasi berasal dari jurusan Sastra 

Inggris karena jurusan/program studi tersebut terdiri dari regular 1 dan regular 2 

sebanyak 106 orang mahasiswa, dan diikuti jurusan Sastra Indonesia 34 orang, 



 
 

Ilmu Perpustakaan 24 orang, DIII Perpustakaan & Informasi 16 orang, DIII 

Bahasa Inggris 9 orang dan DIII Bahasa Jepang 1 orang mahasiswa. 

Tabel 5.2 

Sebaran populasi dan responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Populasi Jumlah Responden 

1 Laki-laki 37 15 

2 Perempuan 153 23 

 Total 190 38 

 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini adalah  

mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 153 orang 

mahasiswa dan sebagian kecil adalah laki-laki sebanyak 37 orang mahasiswa. 

Jumlah responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian sebanyak 38 orang 

mahasiswa yaitu 23 orang berjenis kelamin perempuan dan 15 orang laki-laki. 

 

 

 

 

 



 
 

B. Kebutuhan Informasi 

1. Tujuan mencari informasi di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro 

Tabel 5.3 

Tujuan mencari informasi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Mencari jawaban suatu pertanyaan 4 10.53 

2 Mengerjakan tugas dari dosen 10 26.32 

3 Membuat Skripsi/TA 16 42.10 

4 Mengisi waktu kosong 8 21.05 

 Jumlah 
 38 100 

 

Angket ini penulis maksudkan untuk melihat tujuan mahasiswa mau 

berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tujuan mahasiswa berkunjung ke 

perpustakaan dapat  dilihat pada tabel 5.3 di atas. Hampir setengah mahasiswa 

mempunyai tujuan berkunjung ke perpustakaan adalah untuk membuat 

skripsi/TA. Hal ini dinyatakan sebanyak 16 orang mahasiswa atau sekitar 42,10%. 

Baru kemudian mengerjakan tugas dari dosen sebanyak 10 orang mahasiswa atau 

26,32%. Selanjutnya tujuan berkunjung mahasiswa ke perpustakaan adalah 

mengisi waktu kosong sebanyak 8 orang mahasiswa atau sekitar 21,05% dan 

untuk mencari jawaban dari tugas mata kuliah sebanyak 4 orang mahasiswa atau 

sekitar 10,53%. 



 
 

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar mahasiswa berkunjung ke 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro bertujuan untuk 

membuat atau menyelesaikan skripsi atau tugas akhir mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan 

adalah mahasiswa semester akhir yang dituntut segera menyelesaikan studi 

mereka dengan alasan agar dapat lulus tepat pada waktunya dan bebas dari biaya 

semester. Kemudian sebagian kecil tujuan mereka berkunjung adalah untuk 

mengerjakan tugas dari dosen, mengisi waktu kosong, atau mencari jawaban suatu 

pertanyaan. 

Hal tersebut di atas didukung dengan apa yang disampaikan oleh beberapa 

orang responden, seperti yang tersirat dalam petikan melalui wawancara , sebagai 

berikut: 

Berdasarkan pernyataan “AH” tujuan utama datang ke 
perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro adalah karena 
sedang menyusun skripsi, dan berikut petikan wawancara dengan 
responden. “Tujuan saya banyak tetapi yang paling utama adalah karena 
saya sedang menyelesaikan skripsi, jadi saya akan mencari semua apa 
yang berhubungan dengan skripsi saya yang ada di Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Budaya  ini”.(AH) 
 
Lain halnya dengan “AN” datang ke Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro adalah untuk menyelesaikan tugas kuliah, mencari bahan 

referensi membuat makalah. Berikut petikan wawancara dengan responden. 

“Kalau saya sendiri datang ke perpustakaan adalah untuk mencari 
bahan untuk pembuatan makalah, mencari jawaban dari semua tugas 
kuliah dan biasanya saya datang bersama teman untuk mendiskusikan 
tugas-tugas yang diberikan dosen.”(AN) 

 
 
 



 
 

Adapun menurut “NK” sama halnya dengan pendapat yang 
disampaikan oleh “AH” yaitu mempunyai tujuan yang sama  sedang 
menyelesaikan atau menyusun skripsi mereka, dan berikut petikan 
wawancara dengan responden. “Pastinya saya mencari bahan pustaka 
untuk menyelesaikan skripsi saya pak. Karena pada saat ini saya sedang 
menyusun skripsi saya”.(NK) 

 
Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar tujuan utama mereka datang ke Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Diponegoro adalah untuk menyelesaikan skripsi atau tugas 

akhir, dengan mencari semua apa yang berhubungan dengan skripsi ataupun tugas 

akhir mereka. Dan sebagian kecil lagi datang ke perpustakaan adalah untuk 

membuat makalah, mencari jawaban dari semua tugas kuliah dan untuk diskusi. 

2. Motivasi datang ke Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro 

Tabel 5.4 

Motivasi datang ke perpustakaan 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tersedia banyak informasi 5 13.16 

2 Tugas yang sedang dikerjakan 22 57.89 

3 Jenuh di kelas 4 10.53 

4 Menambah pengetahuan 7 18.42 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel di atas menunjukkan motivasi mahasiswa untuk berkunjung ke 

perpustakaan. Motivasi yang di maksud adalah motivasi ekstrinsik yang 

mendorong mahasiswa mau berkunjung ke perpustakaan, baik berupa 



 
 

ketersediaan koleksi, problem studi yang harus diselesaikan ataupun adanya 

kejenuhan di kelas. 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa 

berkunjung ke perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 

karena tugas yang sedang dikerjakan. Hal itu dinyatakan sebanyak 22 orang 

responden atau 57,89%, sebanyak 7 orang atau 18,42% responden menyatakan 

mereka berkunjung ke perpustakaan untuk menambah pengetahuan atau wawasan 

mereka, sedangkan 5 orang responden atau 13,16% menyatakan berkunjung ke 

perpustakaan karena tersedianya banyak informasi. Selanjutnya 4 orang responden 

atau 10,53% menyatakan kejenuhan di kelas dengan banyaknya materi yang harus 

diikuti melalui perkuliahan, dan kejenuhan ini dihilangkan dengan berkunjung ke 

perpustakaan. 

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar mahasiswa berkunjung ke 

perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro bertujuan untuk 

menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan dari dosen pengampu mata kuliah 

yang sedang diikuti. Selanjutnya  sebagian kecil mahasiswa berkunjung ke 

perpustakaan karena alasan agar wawasan atau pengetahuan mereka bertambah, 

dan sebagian kecil yang lain berkunjung karena tersedianya banyak informasi di 

perpustakaan dan mengalami kejenuhan di kelas.  

 

 

 



 
 

3. Jumlah buku yang dipinjam di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro 

Tabel 5.5 

Rata-rata buku yang dipinjam dalam satu bulan 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2 – 4 buku  32 84.21 

2 5 – 7  buku 6 15.79 

3 8 – 10 buku 0 0 

4 Lebih dari 10 buku 0 0 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa pada umumnya responden meminjam 

bahan pustaka dalam satu bulan berkisar rata-rata antara 2 sampai dengan 4 

eksemplar dinyatakan oleh 32 orang responden atau 84.21%. Dan 6 orang 

responden atau 15,79% mahasiswa mengatakan jumlah bahan pustaka yang 

dipinjam selama satu bulan adalah 5 sampai dengan 7 eksemplar, sedangkan yang 

meminjam lebih dari 7 buku dalam satu bulan dinyatakan kosong/tidak ada.  

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar atau pada umumnya mahasiswa 

dalam satu bulan rata-rata pinjam tidak lebih dari 5 eksemplar sehingga dapat 

diartikan bahwa frekuensi untuk peminjaman bahan pustaka dapat di kategorikan 

rendah, hal tersebut dimungkinkan karena jumlah koleksi yang terbatas atau 

koleksi yang tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya 

sebagian kecil saja mahasiswa yang meminjam bahan pustaka tidak lebih dari 7 

eksemplar dalam satu bulan. 

 



 
 

C. Pencarian Informasi 

1. Pilihan bentuk informasi 

Tabel 5.6 

Jenis sumber informasi yang sering digunakan 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Buku teks 26 68.42 

2 Majalah/jurnal 4 10.53 

3 Makalah/lokakarya 0 0 

4 Bahan reference 8 21.05 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 5.6 menunjukkan berbagai bentuk informasi yang digunakan oleh 

responden dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data tabel di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menggunakan sumber 

informasi berupa buku teks, yakni 26 orang responden atau sekitar 68,42%. 

Sebanyak 8 orang responden atau 21,05% menyatakan menggunakan bahan-bahan 

dari referensi sebagai sumber informasi mereka. Adapun 4 orang responden atau 

10,53% sumber informasi yang mereka gunakan adalah berupa majalah atau 

jurnal dan  dari jumlah jawaban responden tidak ada yang menggunakan makalah 

atau lokakarya karena jarang sekali mahasiswa yang memfaatkan bentuk sumber 

informasi ini. 

Dapat disimpulkan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan informasinya 

sebagian besar mahasiswa menggunakan buku teks sebagai sumber informasi, dan 



 
 

sebagian kecil saja dari mahasiswa yang menggunakan bahan-bahan referensi. 

Sebagian kecil lainnya menggunakan majalah atau jurnal sebagai sumber 

informasi, namun tidak ada mahasiswa yang menggunakan makalah atau 

lokakarya sebagai sumber informasi.    

2. Jumlah jenis sumber informasi yang difotokopi 

Tabel 5.7 

Jumlah jenis sumber informasi yang di fotokopi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 1 s/d 5 judul 18 47.37 

2 6 s/d 10 judul 12 31.58 

3 11 s/d 15 judul 6 15.79 

4 16 judul atau lebih 2 5.26 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 5.7 menyatakan bahwa sebanyak 18 orang responden atau sekitar 

47,37% mahasiswa memanfaatkan baik buku teks, karya ilmiah, jurnal dan 

sebagainya untuk difotokopi dengan jumlah bahan pustaka antara 1 sampai 

dengan 5 judul. Selanjutnya yang memfotokopi bahan pustaka antara 6 sampai 

dengan 10 judul dinyatakan oleh 12 orang responden atau 31,58%. Sebanyak 6 

orang responden atau 15,79% menyatakan memfotokopi 11 sampai dengan 15 

judul bahan pustaka, serta 2 orang responden  atau 5,26%  menyatakan bahwa 

lebih dari 16 judul bahan pustaka difotokopi. 



 
 

Dapat disimpulkan bahwa, hampir setengah mahasiswa memenuhi 

kebutuhan informasinya dengan cara fotokopi dengan jumlah antara 1 sampai 

dengan 5 judul. Hal ini dimungkinkan karena adanya fasilitas fotokopi di dalam 

perpustakaan sehingga memudahkan mahasiswa karena tidak perlu keluar kampus 

atau mahasiswa sendiri malas untuk mencatat. Selanjutnya hampir setengah yang 

lain memenuhi kebutuhan informasinya dengan sarana fotokopi dengan rata-rata 6 

sampai dengan 10 judul bahan pustaka yang difotokopi. Selebihnya, sebagian 

kecil saja mahasiswa yang fotokopi dengan jumlah 11 sampai dengan 15 judul 

bahan pustaka maupun yang fotokopi  dengan jumlah lebih dari 16 judul bahan 

pustaka. 

3. Frekuensi kunjungan di perpustakaan rata-rata dalam satu minggu 

Tabel 5.8 

Frekuensi kunjungan di perpustakaan rata-rata dalam satu minggu 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 1 kali 4 10.53 

2 2 kali 10 26,32 

3 3 kali 7 18.42 

4 4 kali atau lebih 17 44.73 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 5.8 di atas menunjukkan frekuensi kunjungan mahasiswa ke 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro rata-rata dalam satu 

minggu. Data dari tabel di atas menunjukkan sebanyak 17 orang responden atau 



 
 

sekitar 44,73% berkunjung ke perpustakaan rata-rata 4 kali atau lebih dalam satu 

minggu. Kemudian 10 orang responden atau sekitar 26,32% menyatakan dirinya 

berkunjung ke perpustakaan sebanyak 2 kali dalam satu minggu, sedangkan yang 

berkunjung 3 kali dalam satu minggu sebanyak 7 orang responden atau 18,42%, 

dan sebanyak 4 orang responden atau 10,53% yang berkunjung ke perpustakaan 

rata-rata 1 kali dalam seminggu. 

Dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari mahasiswa rata-rata setiap 

hari berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 

dan hampir setengah lagi sebanyak 2 kali dalam satu minggu berkunjung ke 

perpustakaan, kemudian sebagian kecil yang frekuensi kunjunganya sebanyak 3 

kali dan 1 kali saja dalam satu minggu.   

4. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pencarian informasi 

Tabel 5.9 

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pencarian informasi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 5 sampai 10 menit 10 26.32 

2 15 sampai 20 menit 21 55.26 

3 25 sampai 30 menit 2 5.26 

4 Lebih dari 30 menit 5 13.16 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 5.9 menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan dalam pencarian 

informasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa responden rata-rata memerlukan waktu 



 
 

15 sampai dengan 20 menit dalam melakukan pencarian informasi yaitu sebanyak 

21 orang responden atau 55,26%, dan hampir setengah  menyatakan lama waktu 

yang digunakan dalam pencarian informasi 5 sampai 10 menit sebanyak 10 orang 

responden atau 26,32%. Selanjutnya  sebanyak 5 orang responden atau 13,16% 

menyatakan lama waktu rata-rata dalam melakukan pencarian informasi adalah 

lebih dari 30 menit, sedangkan yang menyatakan membutuhkan waktu antara 25 

sampai 30 menit sebanyak 2 orang  responden atau 5,26%. 

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar mahasiswa memerlukan waktu 

antara 15 sampai dengan 20 menit untuk melakukan penelusuran informasi. 

Selanjutnya hampir setengah dari  mahasiswa memerlukan waktu sedikit lebih 

singkat dalam melakukan penelusuran informasi yaitu antara 5 sampai dengan 10 

menit. Hal itu dimungkinkan bahwa mahasiswa tersebut sudah  mengetahui letak 

koleksi/informasi yang di maksud. Kemudian sebagian kecil saja mahasiswa yang 

membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu 25 sampai dengan 30 menit bahkan 

lebih, hal itu kemungkinan mahasiswa tersebut  belum tahu bagaimana cara atau 

strategi yang dilakukan sebelum melakukan penelusuran dan ada kemungkinan 

penataan koleksi di rak yang tidak benar sehingga malah membuat mahasiswa 

mengalami kebingungan dalam melakukan pencarian informasi. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Penggunaan segala alat bantu pencarian informasi 

Tabel 6.0 

Alat bantu yang digunakan dalam pencarian informasi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Kartu katalog 1 2.63 

2 Mesin penelusuran (OPAC) 12 31.58 

3 Tanya langsung ke petugas 7 18.42 

4 Mencari langsung ke rak koleksi 18 47.37 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.0 di atas memperlihatkan data alat bantu yang digunakan dalam 

pencarian informasi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro. Diketahui sebagian besar mahasiswa dalam mencari informasi di 

perpustakaan adalah mereka langsung menuju ke tempat koleksi dengan mencari 

sendiri ke tempat koleksi. Hal ini dapat diketahui dari tabel yang menyebutkan 18 

orang mahasiswa atau 47,37% menyatakan cara mencari informasinya dengan 

mencari sendiri ke tempat koleksi. Dan sebanyak 12 orang mahasiswa atau 

31,58% mahasiswa  menggunakan alat bantu yaitu mesin penelusuran (OPAC) 

dalam pencarian informasi. Selebihnya cara mencari informasinya dengan 

menggunakan bantuan petugas perpustakaan untuk bertanya letak informasi yang 

dibutuhkan yang dinyatakan oleh 7 orang mahasiswa atau 18,42%, dan 1 orang 

mahasiswa atau 2,63 % saja yang menggunakan alat bantu berupa kartu katalog.   



 
 

Dapat disimpulkan bahwa hampir setengah dari jumlah mahasiswa dalam 

mencari informasi di perpustakaan adalah dengan mencari sendiri ke tempat 

koleksi. Hampir setengah yang lain menggunakan alat bantu dalam melakukan 

pencarian informasi yaitu melalui mesin penelusuran. Dengan kata lain bahwa alat 

bantu penelusuran yang ada belum populer atau mahasiswa sendiri belum tahu 

adanya sarana tersebut di pepustakaan. Sebagian kecil mahasiswa cara mencari 

informasinya dengan menggunakan bantuan petugas perpustakaan hal tersebut 

menunjukkan bahwa jarang sekali mahasiswa bertanya kepada petugas setiap 

melakukan pencarian informasi, dan hampir tidak ada mahasiswa yang 

menggunakan alat bantu berupa katalog sebagai alat penelusuran informasi.  

Alat bantu mesin penelusuran khususnya OPAC (Online Public Access 

Catalog) sebenarnya sangat membantu mahasiswa dalam melakukan penelusuran 

karena lebih cepat dan efektif, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 2 orang 

responden “AH” dan “AN” melalui petikan wawancara berikut ini:  

  Menurut “AH”: 

“Yang paling sering tentunya alat penelusuran melalui komputer 
(OPAC), karena bagi saya lebih mudah pencariannya dari pada mencari di 
rak koleksi yang bisa membuat kepala pusing tetapi kalau melalui alat 
penelusuran koleksi langsung dapat diketahui atau lebih tepat”. (AH)  

   
  Menurut “AN”: 
 

“Menurut saya pencarian melalui komputer (OPAC) lebih mudah 
karena kita akan tahu buku yang akan kita cari ada atau tidak di 
perpustakaan, jika ada kita tinggal tanya pada petugas letak buku tersebut 
dimana? sehingga menurut saya akan lebih hemat waktu dari pada 
langsung ke rak malah bingung mau cari di rak sebelah mana dan belum 
tentu buku yang kita cari tersebut ada. (AN) 

 



 
 

Pendapat yang berbeda dikatakan oleh “NK” yang menyatakan tidak 

mengetahui jika di perpustakaan terdapat mesin penelusuran (OPAC), sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh  responden melalui petikan wawancara berikut 

ini:  

“Biasanya saya langsung ke rak koleksi namun setelah tahu dari 
teman bahwa bisa mencari koleksi lewat komputer (OPAC) terlebih 
dahulu, ya...saya lewat komputer (OPAC) dulu namun jika mendapat 
kesulitan dalam pencarian di rak koleksi saya langsung menanyakan pada 
petugas saja bagaimana cara mencari koleksi tersebut.”(NK) 

 
Dari hasil petikan wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui dan menggunakan mesin 

penelusuran atau OPAC (Online Public Access Catalog) sebagai sarana dalam 

melakukan penelusuran informasi dan sarana tersebut memudahkan dalam 

pencarian dan menemukan koleksi di rak koleksi. Selanjutnya sebagian kecil dari 

mahasiswa yang tidak mengetahui sarana atau alat penelusuran tersebut sehingga 

langsung menuju ke rak koleksi. 

6. Pemanfaatan ruang koleksi 

Tabel 6.1 

Ruang yang sering digunakan dalam pencarian informasi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Ruang Reference 7 18.42 

2 Ruang Koleksi karya ilmiah 19 50.00 

3 Ruang Koleksi buku 12 31.58 

 Jumlah 38 100 

 



 
 

Tabel 6.1 menyatakan ruang yang sering digunakan dalam pencarian 

informasi yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro. Tabel di atas menunjukkan sejumlah 19 orang responden atau 

50,00% mahasiswa lebih banyak menggunakan ruang koleksi karya ilmiah, 

sedangkan 12 orang mahasiswa atau 31,58% lebih banyak menghabiskan 

waktunya di ruang koleksi buku dan 7 orang mahasiswa atau 18,42% mahasiswa 

memanfaatkan ruang referensi. 

Dapat disimpulkan bahwa, setengah dari mahasiswa menggunakan atau 

menghabiskan waktunya di ruang koleksi karya ilmiah untuk menyelesaikan 

skripsi atau tugas akhir mereka, sedangkan hampir setengah mahasiswa yang 

menggunakan ruang koleksi bahan dan pustaka, serta sebagian kecil saja 

mahasiswa yang menggunakan ruang referensi untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

7. Pemanfaatan bahan pustaka perpustakaan berdasarkan jenis bahasa  

Tabel 6.2 

Jenis bahasa yang digunakan 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Bahasa Indonesia 24 63.16 

2 Bahasa Inggris 14 36.84 

3 Bahasa asing lainnya 0 0 

 Jumlah 38 100 

 
Tabel 6.2 menyatakan pemanfaatan bahan pustaka berdasarkan dari jenis 

bahasa yang digunakan. Tabel di atas menunjukkan sebanyak 24 orang responden 



 
 

atau 63,16% lebih memilih bahan pustaka yang menggunakan bahasa Indonesia, 

sedangkan yang memilih bahan pustaka dengan menggunakkan bahasa Inggris 

dinyatakan oleh 14 orang responden atau sekitar 36,84%  dan tidak ada responden 

yang menyatakan menggunakan bahasa asing lain dalam pemanfaatan bahan 

pustaka. 

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar dari mahasiswa memanfaatkan 

bahan pustaka yang ada di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro dengan teks bahasa Indonesia dan hampir setengah mahasiswa yang 

mnggunakan bahan pustaka dengan teks bahasa Inggris serta tidak ada mahasiswa 

yang menggunakan bahasa selain kedua bahasa di atas. 

8. Sumber perolehan informasi  

Tabel 6.3 

Unit informasi yang paling sering dikunjungi  

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Perpustakaan jurusan 7 18.42 

2 Perpustakaan Universitas 4 10.53 

3 Perpustakaan Daerah/wilayah 12 31.58 

4 Toko buku 15 39.47 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.3 menunjukkan unit informasi yang paling sering dikunjungi 

mahasiswa apabila informasi yang dicari tidak ditemukan di Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Hampir setengah jumlah 



 
 

responden yaitu sebanyak 15 orang atau 39,47%, jika informasi yang dicari tidak 

ditemukan di perpustakaan kampus, maka langkah yang ditempuh  adalah pergi 

atau mengunjungi toko buku. Hampir setengah yang lain yaitu 12 orang 

responden atau 31,58% lebih memilih mengunjungi perpustakaan daerah/wilayah 

jika informasi tidak ditemukan di perpustakaan kampus. Selanjutnya sebagian 

kecil memilih berkunjung atau mencari informasi yang dibutuhkan ke 

perpustakaan jurusan, yang dinyatakan oleh 7 orang responden atau 18,42%, serta 

alternatif lain adalah berkunjung ke perpustakaan universitas. Hal ini dinyatakan 

oleh 4 orang responden atau 10,53%. 

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan pernyataan yang diberikan 

responden, toko buku masih menjadi pilihan yang utama bagi mahasiswa untuk 

memenuhi kebutuhan informasi apabila informasi yang dibutuhkan tidak 

ditemukan di perpustakaan kampus dengan pertimbangan toko buku lebih komplit 

dan menarik bagi mahasiswa. Pilihan atau alternatif lain bagi mahasiswa untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan adalah perpustakaan  perpustakaan 

daerah atau wilayah dengan alasan dekat dengan kampus, dan sebagian kecil saja 

yang datang atau berkunjung ke perpustakaan jurusan dan perpustakaan 

universitas. Ada kemungkinan karena letak perpustakaan universitas yang jauh 

dari perpustakaan kampus. 

Hal yang berbeda disampaikan oleh jawaban dari beberapa responden 

bahwa selain perpustakaan kampus sebagai alternatif lain setiap membutuhkan 

atau mencari informasi mereka datang ke tempat atau sumber informasi lain. Ada 

yang menjawab bahwa perpustakaan kampus masih menjadi pilihan utama setiap 



 
 

membutuhkan informasi seperti petikan wawancara dengan responden “AH” 

sebagai berikut:  

“Untuk saat ini belum (datang ke sumber informasi lain), bukannya 
tidak ada tetapi belum karena saya rasa sampai dengan saat ini cukuplah, 
tetapi kalaupun ada saya hanya mencari di toko buku besar tetapi sebatas 
buat referensi aja ataupun hanya untuk di baca-baca saja jadi tidak 
membelinya....he he he....kalau perpustakaan lain juga belum pernah 
datang”.(AH) 

 
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang responden “AN”  

yang menyatakan bahwa warung internet (warnet) menjadi pilihan pertama 

dengan alasan dekat dengan kampus, dan jika tidak, pilihan berikutnya adalah 

datang ke perpustakaan terdekat yaitu perpustakaan wilayah seperti petikan  

wawancara dengan responden sebagai berikut: 

“Saya sendiri lebih sering pergi ke warnet dekat kampus sini untuk 
mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kuliah saya, 
dan kalau tidak ke warnet alternativ lain saya pergi ke perpustakaan 
wilayah yang lebih dekat”.(AN) 

 
Responden lain “NK” menyatakan bahwa lebih senang pergi ke toko buku 

karena lebih menarik dan banyak pilihan di samping itu dapat digunakan sebagai  
tempat untuk refresing dan santai, seperti melalui petikan wawancara dengan 
responden sebagai berikut. “Sambil refresing dan nyantai saya lebih sering 
mencoba berkunjung ke toko buku karena banyak pilihan yang  dapat saya 
gunakan untuk referensi, selain itu banyak koleksi yang menarik bagi saya”.(NK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. Rata-rata jumlah toko buku yang di kunjungi 

Tabel 6.4 

Rata-rata jumlah toko buku yang di kunjungi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 1 toko buku 20 52.63 

2 2 toko buku 14 36.84 

3 3 toko buku 4 10.53 

4 Lebih dari 3 toko buku 0 0 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.4 menunjukkan jumlah toko buku yang dikunjungi mahasiswa 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Berdasarkan data pada tabel di atas 20 

orang responden atau 52,63% mendatangi 1 buah toko buku, sedangkan 14 orang 

responden atau 36,84% menyatakan setiap membutuhkan informasi mengunjungi 

ke 2 buah toko buku, dan yang menyatakan bahwa setiap kali membutuhkan 

informasi mendatangi 3 buah toko buku ada 4 orang responden atau 10,53%. 

Selebihnya tidak ada responden yang mendatangi lebih dari 3 buah toko buku 

setiap kali membutuhkan informasi. 

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar mahasiswa hanya datang ke 

sebuah toko buku saja setiap kali membutuhkan atau mencari informasi, 

sedangkan hampir setengah mahasiswa yang mendatangi 2 buah toko buku. 

Sebagian kecil saja mahasiswa yang mendatangi 3 buah toko buku, dan tidak ada 

yang datang lebih dari 3 buah toko buku. 



 
 

10. Pemilihan bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi 

Tabel 6.5 

Pemilihan bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Rekomendasi Dosen 12 31.58 

2 Rekomendasi Teman 6 15.79 

3 Rekomendasi Petugas perpustakaan 0 0 

4 Inisiatif sendiri 20 52.63 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.5 memperlihatkan data tentang pemilihan buku yang digunakan 

sebagai sumber informasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi. 

Berdasarkan tabel di atas 20 orang responden atau 52,63% mahasiswa 

menyatakan bahwa pemilihan buku yang digunakan sebagai sumber informasi 

atas inisiatif sendiri, sedangkan 12 orang responden atau 31,58% pemilihan buku 

yang digunakan sebagai sumber informasi merupakan rekomendasi dari dosen, 

dan 6 orang responden atau 15,79% menyatakan bahwa pemilihan buku yang 

digunakan sebagai sumber informasi adalah rekomendasi teman. 

Dapat disimpulkan bahwa, dari rata-rata pemilihan buku yang digunakan 

sebagai sumber informasi bagi mahasiswa dari 3 pilihan yang digunakan adalah 

bahwa sebagian besar mahasiswa menggunakan inisiatif sendiri dalam pemilihan 

bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi, hampir setengah 

mahasiswa dalam pemilihan bahan pustaka adalah atas saran/rekomendasi dari 



 
 

dosen pengampu. Kemudian sebagian kecil mahasiswa menyatakan pemilihan 

buku yang digunakan sebagai sumber informasi adalah merupakan rekomendasi 

teman.    

11. Orientasi terhadap unit informasi lain di luar kampus 

Tabel 6.6 

Tindakan apabila tidak menemukan informasi di perpustakaan 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Mencari di internet 18 47,37 

2 Datang ke toko buku 11 28.95 

3 Minta bantuan teman untuk ikut mencarinya 3 7.89 

4 Datang ke perpustakaan lain 6 15,79 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.6 di atas berisi data tentang tindakan yang dilakukan mahasiswa 

apabila tidak menemukan informasi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro. Mahasiswa lebih cenderung mencari melalui internet jika 

informasi yang dicari tidak tersedia di perpustakaan. Hal itu ditunjukkan dengan 

data sebanyak 18 orang responden atau 47,37% . Selanjutnya 11 orang responden 

atau 28,95% lebih memilih datang ke toko buku. Selebihnya mereka datang ke 

perpustakaan lain. Upaya ini dilakukan oleh sebanyak 6 orang responden atau 

15,79% untuk mencari informasi yang dibutuhkan karena tidak tersedianya 

informasi yang dicari di perpustakaan kampus dan selebihnya, sebanyak 3 orang 

responden atau 7,89% minta bantuan teman untuk ikut membantu mencarinya. 



 
 

Dapat disimpulkan bahwa, hampir setengah dari mahasiswa jika informasi 

yang dicari di perpustakaan kampus tidak ada, upaya yang dilakukan adalah 

mencari informasi sejenis melalui internet atau selebihnya datang atau pergi ke 

toko buku. Untuk sebagian kecil mahasiswa, upaya yang dilakukan apabila tidak 

menemukan informasi yang dicari  di perpustakaan kampus adalah datang ke 

perpustakaan lain, serta berupaya minta bantuan kepada teman untuk ikut 

mencarinya.   

Berbagai cara dilakukan mahasiswa apabila informasi yang dicari tidak 

ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro seperti 

jawaban melalui hasil wawancara dengan responden dan berikut petikan 

wawancara dengan beberapa responden.  

Menurut pernyataan “AH” seorang responden bahwa perpustakaan 

kampus sudah cukup memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan, dan 

berikut petikan wawancara dengan responden: 

 
“Sebenarnya saya tidak tahu, cuma menurut teman-teman saya 

harus datang ke perpustakaan wilayah atau daerah katanya lebih lengkap 
tetapi saya sendiri belum pernah datang ke sana karena ya...itu tadi saya 
merasa kalau perpustakaan kampus ini sudah cukuplah”.(AH)   

 
Pendapat lain dinyatakan seorang responden  “AN” menyatakan 

bahwa sarana internet menjadi prioritas yang utama dalam pencarian 
informasi karena dianggap lebih mudah, sebagaimana kutipan wawancara 
dengan responden sebagai berikut. “Bila saya tidak menemukan buku 
ataupun informasi yang saya cari di perpustakaan ini, saya lebih memilih 
mencari melalui internet karena lebih praktis dan rasanya males aja untuk 
pergi keluar sebab tidak banyak waktu”.(AN)  

 
 
 
 



 
 

Berdasarkan pernyataan “NK”, pencarian informasi lebih banyak 

dilakukan di perpustakaan kampus dan bila referensi dirasa belum mencukupi 

biasanya mencari melalui internet, seperti tersirat melalui petikan wawancara 

dengan responden tersebut: 

“Saya lebih memilih mencari dulu di perpustakaan kampus dengan teliti dan 
sabar, dan biasanya saya malah menemukan banyak sekali bahan untuk skripsi 
saya, namun jika belum puas biasanya saya tambah dengan mencoba mencari 
bahan melalui internet”.(NK)  
  

12. Alasan  mencari informasi di tempat lain 

Tabel 6.7 

Alasan mencari informasi di tempat lain 

No Pilihan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Kurang memadai jumlahnya 12 31.58 

2 Koleksi sudah usang 6 15.79 

3 Koleksi tidak ada 19 50.00 

4 Sebagai bahan perbandingan 1 2.63 

 Jumlah 38 100 

 

Tabel 6.7 memperlihatkan alasan mahasiswa mencari informasi di tempat 

lain atau di luar Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang responden atau 

50,00% menyatakan koleksi yang dicari tidak ada. Selanjutnya 12 orang 

responden atau 31,58% menyatakan koleksi yang ada di perpustakaan kurang 

memadai jumlahnya, 6 orang responden atau 15,79% koleksi yang ada di 

perpustakaan sudah usang dan 1 orang responden atau 2,63% menyatakan sebab 

mencari informasi ke tempat lain dengan maksud sebagai bahan perbandingan. 



 
 

Dapat disimpulkan bahwa, setengah dari mahasiswa menyatakan alasan 

mencari informasi di tempat lain dikarenakan koleksi/bahan pustaka yang dicari 

tidak ada atau tidak ditemukan di perpustakaan kampus atau fakultas. Hampir 

setengah dari mahasiswa menyatakan koleksi yang ada di perpustakaan kampus 

kurang memadai jumlahnya. Selanjutnya sebagian kecil mahasiswa yang 

menyatakan sebab mencari informasi di tempat lain dengan alasan karena koleksi 

yang ada di perpustakaan kampus atau fakultas sudah usang atau tua, dan sebagian 

kecil lain menyatakan sebagai bahan perbandingan saja dengan pengertian bahwa 

koleksi yang dicari di perpustakaan ada dan ditemukan tetapi perlu koleksi lain 

sebagai bahan perbandingan atau agar informasi yang dibutuhkan semakin 

lengkap.    

 

D. Analisis Data 

Kebutuhan dan Pencarian Informasi oleh Mahasiswa yang menjadi 

anggota di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dapat 

diamati melalui  variabel sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Informasi 

Kebutuhan informasi dapat dilihat melalui tujuan mahasiswa datang dan 

mencari informasi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya adalah untuk 

membuat atau menyelesaikan Skripsi/TA, hal ini dinyatakan sebanyak 16 

orang responden atau 42,10% mahasiswa. Selanjutnya motivasi 

mahasiswa datang ke perpustakaan karena tugas yang sedang dikerjakan, 

hal itu dinyatakan sebanyak 22 orang responden atau 57,89%. Adapun 



 
 

untuk pemanfaatan koleksi, pada umumnya mahasiswa meminjam bahan 

pustaka dalam satu bulan berkisar rata-rata antara 2 sampai dengan 4 

eksemplar dinyatakan oleh 32 orang responden atau 84.21%, dan sebagian 

besar dari mahasiswa menggunakan sumber informasi berupa buku teks, 

yakni 26 orang responden atau 68,42%, dan sebanyak 18 orang responden 

atau 47,37% mahasiswa memanfaatkan baik buku teks, karya ilmiah, 

jurnal dan sebagainya untuk difotokopi dengan jumlah antara 1 sampai 

dengan 5 judul bahan pustaka. 

2. Gambaran  Pencarian Informasi 

Pencarian informasi dapat dilihat melalui strategi yang digunakan, jika 

informasi tidak ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Diponegoro mahasiswa lebih cenderung mencari melalui 

internet. Hal itu ditunjukkan dengan data sebanyak 18 orang responden 

atau 47,37%, dan selebihnya memilih datang ke toko buku dinyatakan oleh 

11 orang responden atau 28,95%. Selanjutnya penggunaan segala alat 

bantu, sebagian besar mahasiswa dalam mencari informasi di perpustakaan 

adalah mereka langsung menuju ke tempat koleksi dengan mencari sendiri 

ke rak koleksi, hal tersebut dapat diketahui melalui 18 orang responden 

atau 47,37%. Selanjutnya sebanyak 12 orang responden atau 31,58% 

menggunakan alat bantu yaitu melalui mesin penelusuran OPAC (Online 

Public Access Catalog) dalam penelusuran informasi. 

Sumber perolehan informasi, hampir setengah dari mahasiswa yaitu 

sebanyak 15 orang responden atau 39,47% mahasiswa menyatakan, jika 



 
 

informasi yang dicari tidak ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Diponegoro, langkah yang ditempuh mahasiswa 

adalah pergi atau mengunjungi toko buku, dan hampir setengah yang lain 

yaitu 12 orang responden atau 31,58% mahasiswa menyatakan lebih 

memilih mengunjungi perpustakaan daerah/wilayah. 

 


