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Palembang. 
xi + 65 hlm + lampiran

 
Penelitian ini membahas tentang “Minat Kunjungan Dosen ke UPT. 
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui minat kunjungan 
dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, untuk mengetahui 
keinginan yang diharapkan dosen kepada UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 
Palembang, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Perpustakaan untuk 
meningkatkan minat kunjungan dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 
Palembang. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriftif kulitatif, dengan teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. 
Populasi penelitian ini adalah 298 dosen UIN Raden Fatah Palembang, sampel 
penelitian 3 orang pustakawan dan 21 orang dosen dari keseluruhan dosen UIN 
Raden Fatah Palembang. Dengan menggunakan snowball sampling dari jumlah 
populasi. Dan untuk analisis data menggunakan data reductional, data display, 
conclution/ verying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Minat Kunjungan dosen ke UPT. 
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang adalah rendah, alasannya adalah untuk 
referensi mengajar para dosen memiliki koleksi sendiri, waktu mereka juga sibuk, 
dan mereka menganggap bahwa UPT.Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 
tidak memiliki koleksi yang mereka butuhkan. Keinginan yang diharapkan Dosen 
kepada UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang adalah peningkatan 
kualitas dan kuantitas perpustakaan baik dari segi koleksi, pustakawan, gedung 
maupun layanannya. Adapun upaya yang telah dilakukan UPT. Perpustakaan 
untuk meningkatkan Minat Kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden 
Fatah Palembang adalah menciptakan suasana yang nyaman, bersih, sejuk, menata 
koleksi agar tetap berada pada klasnya, mengganti rak lama dengan yang lebih 
bagus, menjilid kembali buku-buku yang rusak, membuat tampilan perpustakaan 
yang bagus, automasi yang menarik, sumber data yang akurat dan sesuai antara di 
opac dengan yang di rak, sebelum mengadakan koleksi, perpustakaan meminta 
kepada pihak fakultas tentang koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan, dan 
mengajukannya kepihak rektorat bagian pengadaan. Upaya yang ingin dilakukan 
adalah mempertahankan kenyamanan, kerapian, mencetakkan kartu anggota untuk 
seluruh dosen UIN Raden Fatah, membuat katalog induk yang terintegrasi antara 
perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas, serta memberi tahukan tentang 
ada/tidak adanya koleksi yang telah dipesan/dibutuhkan oleh fakultas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini fokus utama perpustakaan adalah pada kepuasan 

pemustaka. Perpustakaan didirikan untuk digunakan dan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dalam usaha manusia mengembangkan diri, 

meningkatkan ilmu pengetahuan, dan mensejahterahkan kehidupannya.  

Karena dalam dunia pendidikan, perpustakaan adalah unsur yang sangat 

penting dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar, dan perpustakaan 

merupakan segala sumber ilmu pengetahuan yang harus dimiliki manusia. Hal 

ini sejalan dengan pemikiran Noerhayati S di dalam bukunya yang berbunyi: 

“Fungsi universal dari setiap pendidikan adalah perpustakaan harus mampu 

selalu berdiri di garis depan dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat”.1 

Selain itu dilihat dari fungsinya, perpustakaan berfungsi untuk 

menyebarluaskan informasi yang dimilikinya, informasi yang dimiliki oleh 

perpustakaan harus melebihi  dari kebutuhan informasi yang ingin dimiliki 

penggunanya. Dan untuk menarik minat penggunanya agar berkunjung dan 

memanfaatkannya, perpustakaan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya yang dimilikinya baik dari segi koleksi, fasilitas, sarana dan 

prasarana maupun para pengelola perpustakaan yang bersahaja dan 

profesional, sehingga mereka (para pengguna) dapat menyadari bahwa 

                                                           
1 Noerhayati S, Pengelolaan Perpustakaan Jilid 1, (Bandung: Alumni, 1987), h. 50. 



perpustakaan adalah kebutuhan bagi mereka, dan memiliki sesuatu yang dapat 

membuat mereka puas terhadap perpustakaan. 

Oleh karena itu, perpustakaan terus menerus berusaha dan berbenah 

diri agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh sebanyak mungkin 

penggunanya secara memuaskan. Perpustakaan itu bagaikan pedang bermata 

dua. Di satu pihak diharapkan menjadi tempat di mana orang dapat menggali 

dan menimbah ilmu, di lain pihak juga diharapkan menjadi tempat dimana 

orang dapat mengembangkan dan menghasilkan ilmu.2 

Tujuan didirikannya perpustakaan adalah untuk memfasilitasi 

terciptanya masyarakat yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca, dan 

berbudaya tinggi. Masyarakat yang demikian itu mempunyai pandangan dan 

wawasan yang luas, mandiri, percaya diri, dan terbuka untuk senantiasa 

mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Perpustakaan harus dapat 

bertindak sebagai agen kultural yang menjadi pusat utama kehidupan budaya 

bagi masyarakat dan bertugas menumbuhkan budaya masyarakat. 

Berdasarkan tujuan dan fungsinya, perpustakaan dibedakan menjadi: 1. 

Perpustakaan Nasional, 2. Perpustakaan Umum, 3. Perpustakaan Khusus, 4. 

Perpustakaan Sekolah, 5. Perpustakaan Perguruan Tinggi, 6. Perpustakaan 

Pribadi.3 Dari jenis perpustakaan ini, perpustakaan perguruan tinggi adalah 

sebuah perpustakaan lembaga pendidikan yang paling tinggi. Perpustakaan 

perguruan tinggi adalah jantungnya sebuah perguruan tinggi dan merupakan 

sumber segala informasi bagi  seluruh pengguna perpustakaan. Dengan adanya 

                                                           
2 F. Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 3. 
3 F. Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan h. 3-8. 



perpustakaan maka seluruh  sivitas akademika dengan mudah mendapat 

informasi yang dibutuhkan sehingga proses belajar atau mengajar dapat 

berjalan dengan mudah dah lebih maksimal. 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang melayani 

para mahasiswa, dosen, dan karyawan suatu perguruan tinggi tertentu4. Dari 

pengertian ini dijelaskan bahwa salah satu pengguna perpustakaan perguruan 

tinggi adalah para dosen dari perguruan tinggi tersebut.  

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan data dari daftar 

kunjungan di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yaitu hanya 

terdapat 55 orang dosen dalam satu tahun yang berkunjung dengan rincian 

dosen laki-laki 28 orang dan 27 orang (data jumlah kunjungan dosen periode 1 

Januari - 31 Desember 2014)5.  Sedangkan jumlah dosen pada tahun yang 

sama (2014) adalah 298 orang6. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 18% atau 

kurang dari setengah dari jumlah dosen UIN Raden Fatah yang berkunjung ke 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

Sedangkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh A. Ridwan 

Siregar, Ia menyatakan bahwa kebutuhan terhadap perpustakaan merupakan 

suatu keharusan bagi dosen dan mahasiswa.7 Hal ini dikarenakan telah 

bergesernya metode perkuliahan dari pola lama “kuliah dan buku teks” ke 

                                                           
4 F. Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan, h. 7. 
5Sumber dari OPAC dokumentasi rekap pengunjung perpustakaan di UPT. Perpustakaan 

UIN Raden Fatah Palembang. 
6 Sumber dari dokumentasi rekap jumlah Dosen tahun 2014 di kantor Rektorat UIN 

Raden Fatah Palembang. 
7 A. Ridwan Siregar, “Peran Pustakawan dalam Pembinaan dan Pengembangan 

Manajemen Perpustakaan Perguruan tinggi dalam Era Globalisasi Informasi”, Skripsi (Medan: 
Universitas Sumatera Utara, 2008). 



suatu metode pengajaran yang menekankan lebih banyak pada tutorial dan 

belajar mandiri dan menyebabkan kebutuhan yang lebih besar terhadap 

pelayanan perpustakaan. 

Dari pernyataan bahwa pemustaka perpustakaan perguruan tinggi, 

salah satunya adalah dosen. Dan kebutuhan akan perpustakaan adalah 

keharusan bagi dosen. Serta salah satu fungsi perpustakaan adalah fungsi 

risert/ fungsi penelitian.8 Teori ini menunjukkan seharusnya banyak dosen 

yang berkunjung ke perpustakaan, namun pada kenyataannya (observasi awal 

peneliti), peneliti mendapatkan data bahwa frekuensi jumlah kunjungan dosen 

yaitu kurang dari 50% (hanya 18%) dari jumlah keseluruhan dosen (298 

orang). Hal ini menunjukkan terdapat suatu masalah yang perlu diteliti yaitu 

tentang minat kunjung dosen tersebut ke perpustakaan, karena pada teori lain 

dijelaskan bahwa minat kunjung merupakan kecenderungan jiwa yang 

mendorong seseorang mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan. Minat 

kunjung ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk datang dan 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan terutama membaca koleksi 

perpustakaan. Minat kunjung sangat erat kaitannya dengan minat baca dan 

keterampilan membaca.9 

Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan karena mengingat dosen 

pada suatu perguruan tinggi adalah tenaga pengajar bagi para mahasiswanya, 

dan setiap tenaga pengajar di perguruan tinggi harus melaksanakan tujuan 

                                                           
8Nurul Hasanah, Ketersediaan Koleksi Bahan Ajar Berbasis Silabus Fakultas Adab 

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Skripsi, 
h. 23-24. 

9Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah (Jakarta:Gramedia 
Widiaswara, 2001),  h. 182 



utama dari perguruan tinggi (Tri Darma Perguruan Tinggi) yaitu pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk 

mencari referensi informasi tentang hal itu, mereka dapat menemukannya di 

Perpustakaan. 

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang minat kunjung dosen dengan judul 

“Minat Kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka peneliti 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana minat kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah Palembang ? 

b. Bagaimana keinginan yang diharapkan Dosen terhadap UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang ? 

c. Bagaimana upaya perpustakaan untuk meningkatkan minat kunjungan 

Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang ? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang akan menjadi batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah minat kunjungan pemustaka yang dikhususkan 

pada minat kunjungan Dosen yang memanfaatkan layanan di UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada permasalahan penelitian tersebut, tujuan yang hendak 

dicapai melalui penelitian adalah  

a. Untuk mengetahui minat kunjungan dosen ke UPT. Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang. 

b. Untuk mengetahui keinginan yang diharapkan dosen terhadap UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

c. Untuk mengetahui upaya perpustakaan untuk meningkatkan Minat 

Kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Toeritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya  khazana penelitian 

terutama dalam memberikan informasi tentang minat kunjungan Dosen 

ke Perpustakaan. Dan dapat dijadikan rujukan serta referensi untuk 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan minat kunjungan Dosen 

ke Perpustakaan. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah dalam meningkatkan  minat kunjungan 

Dosen. Dan diharapkan akan menjadi pedoman bagi pustakawan 

dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan perpustakaan. 



D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Candra Dewi (2013) 

10dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Layanan Terhadap minat 

Kunjung pemustaka di Perpustakaan daerah kabupaten Jepara”. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif menghasilkan kesimpulan bahwa layanan 

sirkulasi sangat berpengaruh terhadap minat kunjung pemustaka, layanan yang 

ada di perpustakaan ini cukup baik sehingga pemustaka merasa puas, alasan 

pemustaka tertarik dengan perpustakaan ini yaitu koleksi yang disediakan 

cukup lengkap dan kebutuhan informasi pemustaka cukup terpenuhi. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Chasanah (2012)11 dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Ketersediaan Koleksi Buku Fiksi 

terhadap Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Kabupaten Kulon 

Progo.” Dengan menggunakan metode kuantitatif didapat hasil bahwa ada 

pengaruh antara ketersediaan koleksi buku fiksi terhadap minat kunjung 

pemustaka di Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo. Ketersediaan koleksi 

buku fiksi mempengaruhi minat kunjung pemustaka di Perpustakaan 

Kabupaten Kulon Progo. Hal ini bisa dilihat dari uji t, yakni t hitung (11,532) 

> t tabel (1,661). Kemudian berdasarkan probabilitas (0,000) < α (0,05) dan 

dengan uji F, yakni F hitung (132,982) > F tabel (3,939). 

                                                           
10 Putri Candra Dewi, Pengaruh Layanan Sirkulasi terhadap Minat Kunjung Pemustaka 

di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya 
UNDIP, 2013). 

11 Kiki Chasanah, Pengaruh Ketersediaan Koleksi Buku Fiksi terhadap Minat Kunjung 
Pemustaka di Perpustakaan Kabupaten Kulo Progo, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Adab dab 
Ilmu Budaya, 2012). 



Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Welly Riswanto (2013)12 dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Media Promosi Terhadap Minat 

Berkunjung Pemustaka di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta” dengan menggunakan metode kuantitatif didapat hasil bahwa ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel media promosi terhadap 

minat berkunjung pemustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta adapun hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasinya ( r ) 

sebesar 0.566.  

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Fiki Hasanah (2013) 

13dalam laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) nya  yang berjudul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan 

Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada” dengan menggunakan metode 

kualitatif memperoleh jawaban dari informan bahwa yang menarik minat 

kunjung ke perpustakaan adalah faktor kebutuhan, faktor kenyamanan, faktor 

koleksi, faktor kegemaran membaca, dan faktor akses internet cepat (wifi). 

Dari beberapa penelitian di atas, yang membedakan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang diadakan penulis adalah jenis pemustakanya yaitu 

penelitian ini lebih memfokuskan pada pemustaka tenaga pengajar di 

perguruan tinggi yaitu dosen.  

E. Kerangka Teori  

                                                           
12 Welly Riswanto, Pengaruh Media Promosi terhadap Minat Berkunjung Pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan 
Ilmu Budaya, 2013). 

13 Dina Fiki Hasanah, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Kunjung Pemustaka di 
Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM, Laporan PKL, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu 
Budaya, 2013) 



Menurut Marksheffel, sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Bafadal 

dalam bukunya yang berjudul pengelolaan perpustakaan sekolah, menjelaskan 

sebagai berikut: 

“Summarizing our discussion of interest thus far indicates that: 1. 
Interest are not in born but are learned, acquiredand develoved; 2. 
Interest are related to meaning; 3. Interest are closely associated with 
a person’s social and emotional health; and 4. Interest are in some 
manner, capable of initiating and directing human behaver”. 
Berdasarkan penjelasan marksheffel di atas, maka sehubungan dengan 
minat atau interest dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Minat bukan hasil pembawaan manusia, tetapi dapat dibentuk atau 

diusahakan, dipelajari, dan dikembangkan. 
2. Minat itu bisa dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu untuk 

bertindak. 
3. Secara sempit, minat itu dapat diasosiasikan dengan keadaan sosial 

seseorang dan emosi seseorang. 
4. Minat itu biasanya membawa inisiatif dan mengarah kepada 

kelakuan atau tabiat manusia.14 
 

Minat sering disebut “interest”. Minat bisa dikelompok sebagai sifat 

atau sikap (traits or attitude) yang memiliki kecenderungan-kecenderungan 

atau tendensi tertentu. Minat dapat mempresentasikan tindakan-tindakan 

(refresent motives). Minat tidak dikelompokkan sebagai pembawaan tetapi 

sifatnya bisa diusahakan, dipelajari dan dikembangkan.15 

Tujuan berkunjung secara umum adalah ingin melihat dan 

menyaksikan sesuatu yang menarik, namun pada kenyataannya ada tujuan 

yang lebih spesifik, diantaranya yaitu: 

                                                           
14 Ibrahim Bafadal,  Pengelolaan Pepustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

191-192. 
15 Ibrahim Bafadal,  Pengelolaan Pepustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

191-192. 



1. Berkunjung untuk tujuan kesenangan. Dalam artian pengguna datang 

memanfaaatkan koleksi perpustakaan yang disenangi seperti, membaca 

novel, surat kabar, komik dan lain-lain. 

2. Berkunjung untuk tujuan memperoleh sesuatu yang baru (ilmu 

pengetahuan). 

3. Berkunjung untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dalam artian 

seseorang datang berkunjumg ke perpustakaan untuk memanfaatkan 

fasilitas dan membaca koleksi yang ada untuk menyelesaikan tugas 

akademiknya ataupun tugas kantornya. Kegiatan semacam ini dinamakan 

reading for work.16 

Tenaga Pengajar (Dosen) di Perguruan Tinggi mempergunakan 

perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi mereka, antara 

lain dalam: 

1. Mempersiapkan perkuliahan yang akan diberikan. 

2. Mencari dan Menelaah bahan-bahan, baik yang tercetak maupun yang lain  

misalnya: film, filmstrip, realia, pamflet, poster, dan cliippings untuk 

dipakai sebagai alat peraga atau bahan dalam perkuliahan ataupun diskusi 

di dalam atau di luar kelas. Hal ini penting terutama untuk memperlancar 

jalannya perkuliahan sehingga dosen yang bersangkutan mempunyai 

cukup waktu untuk membahas hal-hal lainnya atau lebih memperdalamnya 

lagi. 
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3. Sering kali para pengajar-baik secara individual maupun berkelompok-

melakukan riset untuk proyek-proyek tertentu, atau mereka ingin 

mengetahui bahan-bahan apakah yang telah diterbitkan dalam bidangnya 

masing-masing, baik di dalam dan di luar negeri. Dalam hal semacam 

inilah alat-alat bibliografi mempunyai arti yang amat penting untuk 

memenuhi tuntutan itu.17 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan  dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah18. 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti 

membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu 

dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat19. 

Penelitian kualitatif ditandai oleh kenyataan bahwa peneliti bekerja 

berdasarkan pertanyaan terbuka. Sumber data yang paling penting adalah 

data linguistik (percakapan dan wawancara) dikombinasikan dengan 

observasi dan memo. 

                                                           
17 Soejono Trimo, Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan, (Bandung: Rosda Karya,1992), 

h. 4. 
18 Sugiono, Metode PenelitianPendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 6. 
19 Jan Jonker, Bartjan J. W. Pennink, Sri Wahyuni, Metodologi Penelitian, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011), h. 71. 



2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (object), dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.20 Dari itu penulis menentukan 

tempat yang dijadikan populasi adalah lingkungan UIN Raden Fatah 

Palembang, object dalam penelitian ini adalah Dosen, dan aktifitasnya 

adalah kunjungan ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.  

Sedangkan sampel yang diambil berdasarkan snowball sampling, 

yaitu teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar.21 Hal ini dikarenakan berdasarkan 

kebutuhan data yang akan diperlukan. Sehingga informan dalam penelitian 

ini adalah 3 orang pustakawan (dari 4 orang pustakawan yang ada) dan 21 

orang Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang (dari 298 orang Dosen 

Tetap yang ada) yang dijadikan objek dalam penelitian ini, dengan 

mempertimbangkan kebutuhan data dan kesedian mereka untuk 

diwawancarai. Dan apabila di tengah penelitian dirasa data belum lengkap, 

maka ada kemungkinan informannya bertambah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah:  

                                                           
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 297. 
21 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 300. 



a. Observasi  

Observasi merupakan tahap awal untuk melakukan penelitian. 

Mengamati kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

lingkungan obyeknya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

observasi atau survei langsung ke UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah Palembang. Adapun yang akan di amati adalah keberadaan 

dosen yang berkunjung ke perpustakaan. Pengamatan ini bertujuan 

agar peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh dan memahami 

semua permasalahan yang muncul.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara 

tak berstruktur yang disebut juga wawancara mendalam yang bersifat 

bebas atau terbuka dan menggunakan pedoman wawancara yang berisi 

garis besar dari permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana minat 

kunjungan dosen di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

Adapun yang menjadi nara sumber dalam wawancara ini adalah 3 

orang pustakawan dan 21 orang dosen UIN Raden Fatah Palembang. 

c. Dokumentasi  



Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data yang ada di 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang dapat 

mendukung pelaksanaan penelitian antara lain dokumen berisi statistik 

pengunjung. Adapun data-data itu ialah profil perpustakaan dan profil 

dosen yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tekhnik dokumen ini digunakan untuk mengetahui dari dokumen 

tertulis dengan  kegiatan membaca, mencatat, menganalisa dan 

mengkategori sesuai sub bahasan masalah. 

 
 
 
 

4. Tekhnik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiono analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil 

wawancara,  catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain22. 

Analisis data pada penelitian ini bersifat induktif/kualitatif yaitu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, 

kemudian memfokus dan meluas kembali. 

Menurut Juliansyah Noor dalam bukunya yang berjudul 

metodologi penelitian skripsi, tesis dan disertasi dan karya ilmiah 

                                                           
22 Sugiono, Metode PenelitianPendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 333-362. 



mengungkapkan bahwa tekhnik analisis data adalah cara menganalisis data 

penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam 

penelitian.23 

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada 

suatu saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha 

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Penelitian 

deskriptif tidak memerlukan administrasi yang rigit atau kaku, seperti 

keharusan pengontrolan terhadap suatu perlakuan. Dalam penelitian 

deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, tapi lebih menggambarkan “apa adanya” tentang suatu subjek 

dalam sosial setting.24 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu melalui proses reduksi 

data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun penjabarannya 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a.  Data Reductional (Reduksi Data)  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 
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(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 163. 
24 Mukhtar, metode praktis penelitian deskriptif kualitatif, (Jakarta: Referensi GP Press 

Group, 2013), h. 10-11. 



yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

Dalam penelitian ini, sebagai awalnya peneliti mengumpulkan 

data mengenai minat kunjung. Data yang diperoleh berupa hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah 

ditentukan kemudian hasil wawancara dianalisis. Analisis data dimulai 

dengan membuat transkip hasil wawancara dengan informan. Transkip 

yang selesai ditulis kemudian dibaca untuk dilakukan reduksi data. 

Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi 

yang bermanfaat untuk penelitian atau mengambil kalimat intinya dan 

membuang kata-kata yang tidak diperlukan, tetapi bahasa yang 

digunakan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh informan. 

b.  Data Display (Penyajian data)  

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi 

informasi tersusun untuk menarik kesimpulan sementara dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah 

peneliti mendeskripsikan informasi yang telah di klasifikasikan 

sebelumnya mengenai minat kunjung pemustaka yang kemudian 

dibentuk kesimpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam 

bentuk teks naratif.  

c.  Conclusion / Verying ( Penarikan kesimpulan)  



Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha 

menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna 

setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan 

dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan 

proporsi. Pada tahap ini penulis menarik simpulan dari data yang telah 

disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan 

pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.  

 

 

G. Definisi Operasional 

1. Minat Kunjungan 

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; 

gairah; keinginan25. Dan kunjungan adalah perihal (perbuatan, proses, 

hasil) mengunjungi/ berkunjung; lawatan.26 Dengan demikian minat 

kunjungan adalah suatu gairah untuk berkunjung/mengunjungi. 

2. Dosen 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.27 

3. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

                                                           
25 Depdiknas, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. h. 744. 
26 Depdiknas, KBBI, h. 614. 
27 Presiden RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang 

Dosen. h. 2. 



Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah organ pusat dari suatu 

perguruan tinggi. Sebagai suatu pusat sumber informasi, perpustakaan 

memperoleh tempat utama dan sentral karena perpustakaan melayani 

semua fungsi perguruan tinggi induknya yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.28 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Definisi 

Operasional dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori yang berisikan teori-teori yang membahas tentang 

Minat Kunjungan Dosen ke Perpustakaan. 

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian yang berisikan Sejarah Singkat 

Berdirinya Perpustakaan, Visi dan Misi Perpustakaan, Kondisi 

Perpustakaan, Fasilitas beserta Sarana dan Prasarana Perpustakaan, 

dan Keadaan Karyawan Perpustakaan. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan yang berisikan kondisi minat kunjungan 

dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, alasan 

yang mempengaruhi dosen untuk berkunjung ke perpustakaan, dan 

keinginan yang di harapkan dosen terhadap perpustakaan serta 

Upaya yang dilakukan perpustakaan untuk meningkatkanminat 
                                                           

28 A. Ridwan Siregar, “Peran Pustakawan dalam Pembinaan dan Pengembangan 
Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Era Globalisasi Informasi”, Skripsi (Medan: 
Universitas Sumatera Utara, 2008). 



kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang. 

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
Minat Kunjung 

Minat adalah perhatian, kesukaan, kecendrungan hati.29 Pengunjung, 

anggota, dan pemakai perpustakaan adalah sasaran utama penyelenggaraan 

perpustakaan. Oleh karena itu kehadirannya menjadi salah satu kunci 

keberhasilan perpustakaan. Untuk menjadikan mereka sebagai “segmen pasar” 

layanan perpustakaan merupakan bagian layanan dan promosi. Tugas tersebut 

tidak mudah. Sebab mereka baru mau ke perpustakaan jika mereka: 

1. Tahu arti dan manfaat perpustakaan, 

2. Mereka membutuhkan sesuatu di perpustakaan, 

3. Tertarik dengan perpustakaan, 

4. Merasa senang dengan perpustakaan, 

5. Dilayani dengan baik. 

Untuk sampai kepada kondisi seperti itu, maka perpustakaan harus 

melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pemasyarakatan, publikas, 
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promosi, pendekatan, melayani keinginan dan kebutuhan pemakai. Jika hal-

hal tersebut telah dapat  dilakukan dengan baik dan mereka benar-benar 

memperoleh nilai tambah atas keberadaan perpustakaan, maka pada saat itu 

pengunjung dan pemakai perpustakaan merupakan salah satu potensi dan 

kekuatan yang perlu terus dibina.30 

Minat berkaitan dengan anggapan tentang relatif rendahnya perhatian 

terhadap perpustakaan, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya 

pandangan atau dapat sementara orang yang mengatakan bahwa minat 

terhadap perpustakaan masih relatif rendah. Untuk mengetahui besar kecilnya 

minat terhadap perpustakaan perlu dilakukan penelitian. Penelitian tersebut 

pernah dilakukan oleh perpustakaan Kotamadya Jakarta pusat. Hasilnya antara 

lain menyatakan bahwa: 

1. Bagi sebagian anggota yang telah terbiasa dan memahami manfaat 

perpustakaan, maka minatnya cukup besar, 

2. Kurangnya minat disebabkan oleh kurangnya informasi dan akses terhadap 

perpustakaan, 

3. Kinerja perpustakaan, termasuk di dalamnya jumlah koleksi, sistem 

layanan, dan pemasyarakatan, perlu ditingkatkan,  

4. Diperlukan adanya pendekatan antara perpustakaan dan pengguna, 

                                                           
30 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan , (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 111. 



5. Masih perlu perhatian dan komitmen penyelenggara / pengelola 

perpustakaan untuk memberikan layanan yang lebih baik “perpustakaan 

melayani bukan minta dilayani”.31 

Beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat kunjung. 

Faktor- faktor tersebut adalah: 

1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas tempat dan kondisi yang ingin dikunjungi. 

2. Keadaan lingkungan yang menarik serta fasilitas yang memadai. 

3. Keadaan lingkungan sosial yang ramah juga kondusif. Artinya keamanan 

dan kenyamanan harus diutamakan. 

4. Tersedianya kebutuhan yang diinginkan. 

5. Berprinsip bahwa berkunjung ke perpustakaan merupakan budaya. 

Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui sikap-sikap, bahwa di 

dalam diri tertanam komitmen dengan berkunjung ke perpustakaan merupakan 

kebutuhan hidup dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta 

keterampilan. 

Berikut hal-hal yang mempengaruhi jumlah kunjungan, diantaranya: 

1. Pelayanan, yang meliputi keramahan, kecepatan, keakuratan/ kesesuaian 

informasi yang diberikan, dan bimbingan (pemanduan) kepada 

pengunjung. 

2. Sarana prasarana, yang meliputi ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang 

mendukung kelancaran aktifitas. 

3. Daya tarik tempat yang dikunjungi. 

                                                           
31 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan , (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 122-123. 



4. Keamanan, yang meliputi ketenangan dan kenyamanan pengunjung 

selama berada di tempat yang dikunjungi.32 

Adapun strategi untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan 

diantaranya, yaitu: 

1. Mengadakan promosi perpustakaan. 

2. Menyediakan halaman perpustakaan di internet. 

3. Membuat beragam kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi perpustakaan 

seperti perlombaan mengumpulkan artikel. 

4. Melengkapi fasilitas yang ada. 

5. Menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka setiap saat. 

6. Menyusun anggaran perpustakaan dengan tepat dan bijak. 

7. Memberikan pelatihan kepustakaan kepada pustakawan serta menambah 

tenaga pustakawan yang punya kemampuan kelebihan dan loyalitas dalam 

bekerja. 

8. Menempatkan posisi perpustakaan di tempat yang strategis.33 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Epi Syahadat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman 

Nasional Gede Pangrango (TNGP), jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan, vol. 3, no. 1 
(2006). 

33 Hilda Mayora, Strategi Peningkatan Pemanfaatan Perpustakaan di Perpustakaan 
Khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan 
Kearsipan, Vol.. 2, No. 1, September 2013, Seri e. 



 

 

 

 

 
 
 

BAB III 
PROFIL PERPUSTAKAAN 

A. Sejarah  

Perpustakaan IAIN Raden Fatah berdiri seiring dengan diresmikannya 

IAIN Raden Fatah pada tanggal 13 November 1964 bertepatan dengan tanggal 

8 Rajab 1384 H34. Koleksi awal berupa karya tulis dan karya cetak yang 

dimiliki perpustakaan IAIN Raden Fatah sebanyak 7.943 exemplar yang 

diperoleh dari sumbangan suka rela para dermawan dan dari kalangan civitas 

akademika IAIN Raden Fatah. Kondisi Perpustakaan saat itu masih sangat 

sederhana. Fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas, 

koleksi perpustakaan masih dipajang dan ditempatkan dalam salah satu 

ruangan yang menyatu dengan tempat/ruang kuliah, karena perpustakaan 

belum memiliki gedung tersendiri. Manajemen dan organisasi perpustakaan 

belum memadai karena masih sangat terbatasnya tenaga pengelola dan belum 

ada karyawan yang memiliki dasar pendidikan ilmu perpustakaan atau 

memperoleh pelatihan tentang perpustakaan. 

Periode ini (1964-1979), sejak mulai berdiri sampai dibangunnya 

gedung perpustakaan pada tahun 1979, secara berturut-turut dipimpin oleh: 

                                                           
34 Pedoman Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2014. 



1. Bapak Hamid Nawawi (1964-1968) 

2. Bapak Abbas Karib (1968-1972) 

3. Ibu Dra. Maisaroh Nawawi (1972-1979) 

(Dua orang terakhir juga tenaga pengajar pada Fakultas Syari’ah) 

Seiring dengan perkembangan IAIN Al-Jami’ah Raden Fatah dari 

tahun ke tahun, maka pada masa kepemimpinan Rektor IAIN Raden Fatah 

dijabat oleh Bapak Prof. KH. Zainal Abidin Fikry dan pimpinan perpustakaan 

dipercayakan kepada  bapak Mazwar Gholib (1979-1983) maka dibangunlah 

gedung perpustakaan tersendiri (1979) dengan luas bangunan ±364 meter 

persegi dengan ruang baca berukuran 91 meter persegi. Dalam ruang baca 

hanya terdapat 40 kursi dan 20 buah meja baca. Tenaga pengelola 

perpustakaan hanya berjumlah 8 orang dan hanya 3 orang diantaranya yang 

pernah mendapat pelatihan tentang perpustakaan. 

Dalam perkembangan berikutnya, gedung ini perlu direnovasi dan 

disesuaikan dengan syarat-syarat dan standar yang biasanya digunakan dalam 

pembanngunan gedung perpustakaan berdasarkan standar ISI, yaitu: ruang 

dokumen atau bahan pustaka: 150 volume per meter persegi, ruang kepala 30 

meter persegi, ruang pengadaan dan pengolahan bahan pustaka 9 meter 

persegi, ruang staf administrasi 5 meter persegi, ruang 

pengguna/pemustaka/user, luas rata-rata per pembaca di ruang baca 2,33 meter 

persegi dan ruang-ruang lain seperti: ruang untuk tangga, koridor, pintu 

masuk, lobi, toilet, tiang dan pengangkutan barang. Ruang untuk keperluan 

lain besarnya sekitar 30% hingga sepertiga dari ruangan untuk bahan pustaka, 



pembaca, jasa dan staf administrasi. Atas dasar standar tersebut, maka gedung 

perpustakaan yang di bangun pada tahun 1979 tersebut belum memenuhi 

standar minimal dan diperlukan gedung perpustakaan baru. 

Pada masa kepemimpinan IAIN Raden Fatah dipegang oleh Bapak 

Drs. Usman Said (1985-1995), dibangunlah gedung perpustakaan yang 

mengacu kepada standar ISI di atas, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi, 

setidaknya pemilihan lokasi sudah dianggap tepat dengan memperhitungkan 

kenyamanan pengguna/pemustaka/user, perluasan masa mendatang (kontruksi 

tanah bila dibangun gedung perpustakaan dengan perluasan bertingkat), lokasi 

yang strategis dan mudah dijangkau dari semua arah, semua terletak di jantung 

kampus IAIN Raden Fatah). Gedung perpustakaan ini di bangun pada tahun 

1991/1992 dan mulai ditempati pada tahun 1993 pada masa kepemimpinan 

perpustakaan dipercayakan kepada bapak Marus Bakri, BA. (1983-1996). 

Adapun gedung perpustakaan lama tidak lagi difungsilkan untuk 

perpustakaan, tetapi sudah dialih fungsikan menjadi sentral pelayanan 

akademik (BAAK). Selanjutnya perpusakaan IAIN Raden Fatah di pimpin 

secara berturut-turut oleh: 

1. Bapak Drs. Balia Manaf (1996-2000) 

2. Bapak Drs. Ruslan Muhayyan (2000-2002) 

3. Bapak Drs. Syafran Effendi (2002-2006) 

4. Bapak Drs. H. Thohman Bahalik (2006-2010) 

5. Ibu Herlina. S.Ag., SS., M. Hum. (2010-2014) 

6. Ibu Nurmalina S. Ag., SS., M. Hum. (2014-2018) 



 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi UPT Perpustakaan IAIN Raden Fatah adalah “ Mengembangkan UPT 

Perpustakaan IAIN Raden Fatah sebagai information resource centre 

berbasis ilmu-ilmu keislaman multidisipliner”. 

2. Misi 

a. Meneyediakan akses terhadap informasi dan layanan informasi untuk 

mendukung fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

b. Meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan dalam bidang keislaman 

dan keilmuan agar lebih dapat berdaya guna bagi civitas academika 

IAIN Raden Fatah. 

c. Meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi. 

d. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga terkait untuk 

meningkatkan akses ke sumber-sumber relevan. 

C. Kondisi Real Perpustakaan 

1. Akreditasi UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang saat ini ( 

tahun 2014) adalah B. 

 

 

 



2. Koleksi 

Jumlah koleksi perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai 

berikut:35 

a. Koleksi Umum 

B.Indonesia B.Arab B.Daerah B.Inggris B.Asing Lain Jumlah 

jdl eks jdl eks Jdl eks jdl eks jdl eks jdl eks 

7211 12219 963 3607 7 31 1253 3090 4 4 9438 38163 

 

b. Koleksi Islam 

B.Indonesia B.Arab B.Daerah B.Inggris B.Asing Lain Jumlah 

Jdl Eks Jdl Eks Jdl Eks Jdl Eks Jdl Eks Jdl Eks 

2575 12219 756 2562 74 18 162 589 1 1 3489 15889 

 

Pengelompokan koleksi 

a. Berdasarkan klasifikasi 

Berdasarkan klasifikasi, koleksi perpustakaan UIN Raden Fatah 

dibedakan menjadi 2,yaitu: 

1) koleksi umum yang menggunakan klasifikasi DDC (Dewey 

Decimal Klasifikation) 

klasifikasi DDC 

001-003: Ilmu Pengetahuan Umum, buku, sistem 

                                                           
35 Muhammad Tohir, Efektifitas Cerah Informasi Pustaka (CIP) sebagai sarana temu 

kembali informasi di UPT. Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, Skripsi, (Palembang: 
Fakultas Adab, 2014) 



004-006: komputer 

010-019: bibliografi dan katalog 

020-028: perpustakaan membaca 

100-199: filsafat dan psikologi 

200-299: agama 

300-399: ilmu sosial (politik, ekonomi, hukum, pendidikan) 

400-499: bahasa 

500-599: ilmu murni (matematika, fisika, kimia, biologi) 

600-699: teknologi (manajemen, kedokteran, farmasi, ilmu teknik, 

telekomunikasi) 

700-799: kesenian 

800-899: kesusasteraan 

900-999: sejarah, geografi, biografi 

2) koleksi Islam yang menggunakan sistem klasifikasi DDC versi 

Islam 

DDC versi Islam: 

2x0-Islam (umum) 

2x1-Alquran dan ilmu terkait 

2x3-Aqoid dan Ilmu terkait 

2x4-Fiqih 

2x5-Akhlak Tassawuf 

2x6-sosial budaya 

2x7-filsafat dan perkembangannya 



2x8-Aliran dan sekte 

2x9-Sejarah Islam dan modernisasi 

b. Berdasarkan penggunaan 

Berdasarkan penggunanya koleksi UPT. UIN Raden Fatah dibedakan 

menjadi 4, yaitu: 

1). Koleksi sirkulasi 

Koleksi sirkulasi adalah koleksi-koleksi yang dapat dipinjam oleh 

anggota. 

2). Koleksi referensi 

Koleksi refrensi adalah kumpulan/kelompok bahan pustaka yang 

berisi karya-karya yang bersifat memberi tahu/ menunjukkan 

(informasi referensial) mengenai informasi-informasi tertentu, 

yang disusun secara khusus/sistematis untuk memudahkan 

pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan, tidak untuk 

dibaca seleruhnya (dari a-z, jilid 1 sampai akhir) dan ruang 

lingkupnya menyeluruh. 

Koleksi referensi dibedakan menjadidua, yaitu: 

a) Jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata 

atau istilah. Contohnya kamus dan ensiklopedia. 

b) Bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber 

kepustakaan. Contohnya:: katalog, bibliografi, indeks, dan 

abstrak. 



c) Jenis bahan pustaka lainnya. Contohnya: buku petunjuk/buku 

pegangan, sumber biografi, sumber geografi, direktori, statistik, 

buku tahunan, terbitan pemerintah dan bahan-bahan 

internasional. 

Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat atau diphotocopy di 

perpustakaan UIN Raden Fatah. Kode koleksi ini adalah “Ref”. 

Koleksi Referensi ada di lantai 2. 

3). Koleksi tandon dan local content 

Koleksi tandon adalah koleksi copy 1 (c1) yang dipilih oleh 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah. Sedangkan koleksi local 

content adalah koleksi hasil tugas akhir mahasiswa berupa skripsi, 

tesis, dan disertasi. Koleksi ini berada di lantai 2 dan tidak 

dipinjamkan tapi boleh diphotocopy. 

4). Koleksi E-document (elektrik dokumen); kitab elektronik bidang 

tafsir, ulumul qur’an, akidah, hadits, fiqih, ushul fiqh.  

Koleksi kitab elektronik berbahasa arab (al-maktabah al-

samilah). Program ini berisi lebih dari 20.000 kitab berbahasa 

Arab, yng memuat berbagai disiplin ilmu yang memiliki kaitan 

langsung dengan berbagai kajian ilmu di lingkungan UIN Raden 

Fatah. Diantaranya: Tafsir, Ulumul Qur’an, Akidah, hadits, fiqih, 

ushul fiqh. 

3. Layanan 

a. Peraturan perpustakaan 



Pada prinsipnya layana di perpustakaan dilandasi dengan tata aturan 

yang jelas berdasarkan peraturan yang ada dengan tujuan untuk 

mengaktualkan fungsi layanan. 

Pelayan perpustakaan disandarkan kepada surat keputusan rektor 

Nomor: XXIII tanggal 07 April 2010 dengan uraian sebagai berikut: 

1) Jam buka 

a) Pelayanan perpustakaan dibuka pada tiap hari kerja dengan 

rincian waktu sebagai berikut: 

Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 08.30-15.30 

Waktu istirahat    : Jam 12.00-13.00 

Hari Jum’at    : Jam 08.30-16.00 

Waktu istirahat    : Jam 11.00-13.00 

b) Pelayanan khusus pada hari Sabtu : Jam 09.00-15.00 

Waktu istirahat    : Jam 11.00-13.00 

2) Jangka waktu dan jumlah buku yang dipinjam. 

Tabel 1 
Jangka waktu dan jumlah buku yang dipinjam. 

 
Status lama Jml max perpanjangan 

a) mahasiswa s1 

b)mahasiswa s2 

c) dosen 

d) karyawan 

1 minggu 

1 minggu 

2 minggu 

1 minggu 

2 exp buku 

4 exp buku 

4 exp buku 

2 exp buku 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu 

1 minggu 

 

3) Larangan anggota perpustakaan 



Anggota perpustakaan dilarang melakukan hal-hal yang dapat 

merugikan perpustakaan dan kepentingan anggota lain seperti: 

a) Merokok, membawa makanan, minuman ke ruang buku dan 

ruang baca 

b) Memakai sandal jepit, baju kaos, topi, dan jaket ke ruang buku 

dan ruang baca 

c) Berisik, gaduh dan sampai mengganggu orang lain di ruang 

buku dan ruang baca 

d) Merobek, merusak, mengotori, dan mencoret-coret koleksi 

perpustakaan. 

e) Mengubah, membuang identitas buku yang dipinjamnya. 

f) Memakai kartu anggota perpustakaan milik anggota lain. 

g) Barang milik pribadi seperti buku, jaket, tas dan sebagainya 

tidak boleh dibawa ke dalam ruang buku, harus di tempat yang 

telah disediakan 

h) Membawa senjata tajam 

b. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan yang diterapkan di perpustakaan UIN Raden Fatah 

adalah sistem terbuka (open access). Dalam sistem ini para pemustaka 

dibenarkan untuk dapat secara langsung memilih, mencari atau 

menemukan dan mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendaki 

dari jajaran koleksi perpustakaan yang ada di rak koleksi. Artinya para 



pemustaka dapat melakukan browsing bahan pustaka dari jajaran 

koleksi. 

c. Jenis-jenis pelayanan 

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan antara lain 

1) Pelayanan sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi adalah suatu kegiatan pelayanan pencatatan 

dan pemanfaatan dalam penggunaan koleksi bahan pustaka dengan 

tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pemakai. Layanan 

sirkulasi hanya diberikan kepada pemustaka yang memiliki kartu 

anggota perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 

Menurut jenis pekerjaannya pelayanan sirkulasi antara lain 

meliputi peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian, dewngan 

penjelasan sebagai berikut: 

a) Peminjaman 

Jika pemustaka ingin meminjam bahan pustaka, datang 

kebagian peminjaman yang berada di dalam ruangan lantai 1 

perpustakaan UIN Raden Fatah, adapun langkah-langkah yang 

ditempuh sebagai berikut: 

Disebelah kanan pintu masuk bagian dalam ruang sirkulasi 

telah disediakan komputer. Pemustaka mengetik identitasnya 

sesuai denagn yang tertera pada Kartu Tanda Anggota (KTA) 

dan dapat mencari koleksi yang dicari di dalam komputer 



(1) Pemustaka langsung menuju jajaran koleksi untuk mencari, 

memilih, menemukan kan mengambil sendiri bahan 

pustaka yang dikehendakinya. Pemustaka dapat melakukan 

browsing bahan pustaka dari jajaran koleksi. 

(2) Apabila pemustaka sudah menemukan koleksi yang 

diminatinya, ia langsung menuju meja petugas peminjaman 

dan mencatatkan pinjamannya ke daftar atau buku khusus 

peminjaman dengan terlebih dahulu menyerahkan buku dan 

kantong buku kepada petugas. Disini pemustaka akan 

memperoleh pelayanan dengan alur sebagai berikut: 

(a) Petugas mengeluarkan kartu buku dan menstempel slip 

buku. 

(b) Kartu buku dikeluarkan dan kantung buku distempel 

tanggal kembali. 

(c) Kartu buku dimasukkan kedalam kantong peminjaman, 

kantong ini tinggal di perpustakaan dan disusun 

berdasarkan tanggal kembali dengan dibantu “quide 

card”  

(d) Iproses peminjaman selesai 

b) Perpanjangan 

Layanan perpanjangan pinjaman disediakan bagi peminjam. 

Peminjam dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman yang 



tidak boleh lebih dari 1 (satu) minggu, adapun langkah-langkah 

yang harus ditempuh sebagai berikut: 

(1) Pemustaka yang akan melakukan perpanjangan pinjaman 

membawa buku yang dipinjam ke counter sirkulasi. 

(2) Petugas peminjaman membubuhkan tanggal kembali yang 

baru pada lembar tanggal kembali pada bahan pustaka dan 

kartu buku. 

(3) Bahan pustaka diberikan kembali kepada peminjam, dan 

kemudian kartu buku di file kembali 

c) Pengembalian 

Untuk proses pengembalian sebuah bahan pustaka, petugas 

sirkulasi terlebih dahulu mencari kartu buku yang difile 

berdasarkan nomor panggil dan sub susunan tanggal kembali. 

Kartu buku tersebut kemudian dimasukkan kembali kedalam 

kantong kartu buku, dan bahan pustaka tersebut siap untuk 

dikembalikan ke dalam rak. 

2) Pelayanan referensi 

Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam bentuk bantuan 

petunjuk, arahan ataupun bimbingan yang diberikan kepada 

pemustaka untuk menelusur atau menemukan bahan 

pustaka/informasi dalam berbagai subjek. 

Dengan pelayanan ini, pemustaka dapat dengan cepat menemukan 

informasi yang lebih spesifik dan dengan pilihan subjek yang lebih 



luas. Disamping itu pemustaka dapat pula memanfaatkan sarana 

penelusuran yang tersedia secara optimal. Layanan referensi di 

perpustakaan UIN Raden Fatah juga meneyediakan buku-buku 

rujukan koleksi referensi. 

Yang termasuk koleksi referensi antara lain: 

a) Kamus/dictionary 

b) Ensiklopedia/enciklopedia 

c) Buku pegangan/hand book 

d) Buku tahunan/year book 

e) Direktori/directory 

f) Buku petunjuk/manual 

g) Biografi/biography 

h) Bibligrafi/bibliography 

i) Indeks/index 

j) Almanak/almanac 

k) Terbitan berseri/serial 

l) Terbitan pemerintah/government publication 

m) Sumber-sumber ilmu bumi/geography 

Koleksi referensi di atas hanya dapat dibaca di ruang baca 

pelayanan referensi dan tidak dipinjamkan. 

D. Kondisi Real Pemustaka (Dosen) 

1. Jumlah Dosen yang Berkunjung 



Berikut tabel daftar kunjungan dosen periode 1 Januari 2014-1 Januari 

2015 di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang: 

Tabel 2 
Jumlah Dosen yang berkunjung. 

 

Tabel. 2. Daftar kunjungan dosen di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 
periode 1 Januari 2014-1 Januari 2015.36 
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa dosen yang berkunjung ke UPT. 

Perpustakaan UIN dalam rentang waktu setahun (1 Januari 2014-1 Januari 2015) 

jumlanya adalah 55 kali kunjumgan. 

2. Jumlah Dosen keseluruhan 

Berikut tabel jumlah dosen UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2014: 

Tabel 3 
Jumlah Dosen keseluruhan. 

 
No. Fakultas Jumlah Dosen 

                                                           
36 Sumber dari Dokumentasi Rekap Pengunjung Perpustakaan di UPT. Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Pekerjaan Anggota Bukan Anggota Jumlah 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

Dosen Fak. Syari’ah 3 6 6 2 9 8 

Dosen Fak. Tarbiyah 1 0 1 6 2 6 

Dosen Fak. Ushuludin 0 0 1 4 1 4 

Dosen Fak.Dakwah 5 0 3 1 8 1 

Dosen Fak. Adab 0 5 6 3 6 8 

Dosen PPS 0 0 2 0 2 0 

Total 9 11 19 16 28 27 



1 Dosen Fak. Syari’ah dan Hukum 70 

2 Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan 88 

3 Dosen Fak. Ushuludin dan Pemikiran Islam 52 

4 Dosen Fak.Dakwah dan Komunikasi 38 

5 Dosen Fak. Adab Dan Humaniora 31 

6 Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam 19 

7 Dosen PPS 0 

Total 298 

Tabel 3. Daftar Jumlah Dosen UIN Raden Fatah Palembang tahun 201437 

Dari  data di atas diketahui bahwa jumlah dosen UIN Raden Fatah pada 

tahun 2014, berjumlah 298 orang dari 7 fakultas, namun untuk fakultas program 

pasca sarjana hanya 0 orang dosen, hal ini dikarenakan, dosen pada fakultas 

program pasca sarjana diambil dari 6 fakultas yang lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Sumber dari Dokumentasi Rekap Jumlah Dosen UIN Raden Fatah Palembang Tahun 

2014. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 
MINAT KUNJUNGAN DOSEN KE UPT. PERPUSTAKAAN 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 
 
 

A. Minat kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 
 

Minat dapat mempresentasikan tindakan-tindakan, dengan demikian 

minat kunjungan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengunjungi 

perpustakaan dan memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Untuk 

mengetahui minat kunjungan dosen, peneliti menggunakan pertanyaan: 

apakah bapak/ibu pernah berkunjung ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang? dengan pertanyaan selanjutnya, jika jawabannya ya/pernah, maka 

untuk kegiatan apa mereka berkunjung?, dan jika jawabannya tidak pernah, 

apa alasan mereka tidak berkunjung?. Dalam kategorinya pernahnya 

berkunjung dihitung ketika masa kunjungannya adalah 1 tahun (dari 1 Januari 

2014-1 Januari 2015) dari masa penelitian, artinya kalau masa kunjungannya 



sudah lama (lebih dari 1 tahun dari masa penelitian), maka tidak dihitung/ 

dianggap tidak pernah berkunjung. Dan berikut jawaban-jawaban dari mereka: 

Tabel. 6 
Jawaban informan mengenai pernah/tidaknya berkunjung  

ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 
 

No Nama Jawaban Keterangan 

(alasan) Sering Jarang Tidak 

pernah 

1 Imam 

Warmansyah 

  √ Karena saya belum 

ada kebutuhan 

2 Otoman  √  Untuk menambah 

referensi bacaan 

bahan kuliah yang 

saya ampuh, tujuan-

tujuan penelitian 

karya ilmiah, seperti 

untuk pembuatan 

artikel, jurnal. 

3 Agustiani 

Dumeva Putri 

  √ Karena saya bidang 

matematika dan saya 

beranggapan bahwa 

saya akan sulit 

menemukan buku 

yang diinginkan. 



4 Al Imron   √ Karena waktu kita 

memang dak banyak. 

5 Mukmin   √ Karena buku saya 

banyak, kalaupun 

kurang perpustakaan 

fakultas ada, terlebih 

lagi saya jadi kajur, 

jurusan punya 

perpustakaan sendiri. 

6 Sunaryo   √ Karena buku-buku 

yang dinginkan 

mungkin tidak ada di 

situ, bukunya 

langkah, carinya di 

toko buku. 

7 Syaiful Aziz   √ Untuk literaturnya 

masih kurang 

terutama untuk 

perbandingan 

mashab, maliki, 

hambali, syafi’I, dan 

hanafi. 

8 Candra   √ Karena penelitian 



Darmawan saya belum, 

undangan-undangan 

dari perpustakaan 

untuk suatu kegiatan 

tidak ada, waktu juga 

saya tidak sempat. 

9 Ainur Rofik  √  Untuk referensi 

penulisan karya 

ilmiah. 

10 M Hasbi   √ Untuk mencari 

referensi tapi sudah 

lama, sekitar tahun 

2010. 

11 Fitri Oviyanti  √  Untuk baca-baca, dan 

cari-cari referensi. 

12 Marjohan   √ Karena umur saya 

sudah tua jadi sudah 

malas. 

13 Rusdi Zubir  √  Untuk mencari 

referensi bahan untuk 

saya menjadi 

moderator seminar. 

14 M Yono Suryo  √  Untuk baca-baca 



buku. 

15 Duski Ibrahim   √ Saya punya privat 

library (perpustakaan 

milik sendiri). 

16 Mugiono   √ Karena fakultas juga 

punya perpustakaan, 

saya juga sering ke 

pusda, bahkan 

terakhir saya 

berkunjung ke 

perpustakaan pasca 

sarjana. 

17 Zahar   √ Karena untuk mencari 

refensi saya langsung 

buka internet, atau 

cari-cari informasi ke 

penerbit, ke toko 

buku. 

18 Anita Trisiah   √ Karena buku yang 

berkaitan dengan 

materi  yang saya 

ajarkan, 

alhamdulillah sudah 



dapat saya penuhi 

sendiri, kalaupun 

kurang perpustakaan 

fakultas 

19 Manalullaili  √  Untuk cari-cari buku. 

20 Muhamaddin   √ Untuk mengajar, 

sudah punya buku 

sendiri, cari data di 

internet. 

21 Kamaruddin   √ Karena saya punya 

buku sendiri, dan 

membiasakan 

membeli buku 

sendiri. 

 

Tabel 7 
Rekap Data 

 
Kategori  Frekuensi Persentase 

Sering 0 0% 

Jarang 6 28,571-% 

Tidak Pernah 15 71,428-% 

Jumlah 21 100% 

 



Dari tabel di atas diketahui bahwa lebih banyak dosen yang menjawab 

tidak pernah berkunjung ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 

yaitu 15 orang dosen dari 21 orang dosen yang diwawancarai, itu artinya 

hanya 6 orang dosen yang jarang. Artinya 71,428-% untuk yang tidak pernah 

berkunjung, dan 28,571-% untuk yang jarang. Hal ini menunjukkan bahwa 

minat kunjungan Dosen ke UPT.  Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 

adalah rendah. 

Berikut sebab yang membuat pemustaka mau/tidaknya ke 

perpustakaan adalah: 

Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Dosen itu sendiri. Faktor itu adalah 

kebutuhan atas sesuatu yang ada di perpustakaan, berikut tanggapannya: 

Sebagaimana jawaban dari Imam Warmansyah, Ia mengatakan bahwa 

Ia belum pernah berkunjung ke perpustakaan, dikarenakan belum ada 

kebutuhan terhadap perpustakaan. Berikut pernyataannya: “ Karena  saya 

belum ada kebutuhan” 

Senada dengan Imam Warmansyah, banyak pernyataan dari para 

Dosen yang menyebutkan bahwa mereka tidak ke perpustakaan dikarenakan 

untuk referensi mengajar, mereka memiliki koleksi sendiri. Berikut 

pernyataan-pernyataan tersebut: 

Mukmin: “Karena buku saya banyak”, Duski Ibrahim: “Saya punya 

privat library (perpustakaan milik sendiri)”, Anita Trisiah: “Karena buku yang 

berkaitan dengan materi  yang saya ajarkan, alhamdulillah sudah dapat saya 



penuhi sendiri”, Muhammadin: “Untuk mengajar, saya sudah punya buku 

sendiri”, dan Kamaruddin: “Karena saya punya buku sendiri, dan 

membiasakan membeli buku sendiri”. 

Dan masih ada alasan-alasan lain yang dinyatakan oleh para dosen  

yang menyebabkan mereka tidak berkunjung ke perpustakaan diantaranya 

adalah pernyataan dari Candra Darmawan: “Karena penelitian saya belum, 

undangan-undangan dari perpustakaan untuk suatu kegiatan tidak ada, waktu 

juga saya tidak sempat”, Al Imron: “Karena waktu kita memang dak banyak”,  

Agustiani Dumeva Putri: “Karena saya bidang matematika dan saya 

beranggapan bahwa saya akan sulit menemukan buku yang diinginkan”, 

Sunaryo: “Karena buku-buku yang dinginkan mungkin tidak ada di situ, 

bukunya langkah, carinya di toko buku”. 

Untuk sampai kepada kondisi seperti itu, maka perpustakaan harus 

melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pemasyarakatan, publikas, 

promosi, pendekatan, melayani keinginan dan kebutuhan pemakai. Jika hal-

hal tersebut telah dapat  dilakukan dengan baik dan mereka benar-benar 

memperoleh nilai tambah atas keberadaan perpustakaan, maka pada saat itu 

pengunjung dan pemakai perpustakaan merupakan salah satu potensi dan 

kekuatan yang perlu terus dibina.38 

Adapun yang menjadi kesimpulan kenapa Minat  Kunjungan Dosen ke 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah, rendah. Hal ini dikarenakan:  

                                                           
38 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan , (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 111. 



1. Untuk referensi mengajar mereka mempunyai buku sendiri, seandainya 

kurang perpustakaan fakultas juga mendukung dalam penyediaan koleksi, 

dan ada juga yang mengunjungi perpustakaan lain yang mereka anggap 

memiliki koleksi yang mereka butuhkan, bahkan ada juga yang langsung 

mencari melalui internet. 

2. Waktu yang sibuk juga menjadi salah satu alasan bagi mereka. 

3. Anggapan mereka bahwa UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang tidak memiliki koleksi yang mereka inginkan.  

 

 

B. Keinginan yang diharapkan Dosen kepada UPT. Perpustakaan UIN Raden 
Fatah Palembang. 

 
Harapan merupakan keinginan seseorang agar orang lain atau lembaga 

dapat berubah menjadi hal-hal positif39. Harapan yang disampaikan oleh tiap 

informan lebih kearah positif dan demi kemajuan UPT. Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Minat berkaitan dengan anggapan tentang relatif rendahnya perhatian 

terhadap perpustakaan, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya 

pandangan yang mengatakan bahwa minat terhadap perpustakaan masih relatif 

rendah. Kalau di atas kita sudah bahas dari sisi faktor internal. Berikut kita 

lihat dari sisi perpustakaannya, yang demikian ini merupakan faktor eksternal 

bagi Dosen. Tanggapan berikut ini berasal dari Dosen dan juga Pengelola 

perpustakaan. 

                                                           
39  Suharso dan Ana Retnoningsih, KBBI, (Semarang: Widya Karya, 2011), h  



Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Dosen, baik itu dari 

perpustakaan maupun dari lingkungan, dan sebagainya. 

1. Kurangnya minat disebabkan oleh kurangnya informasi dan akses terhadap 

perpustakaan, serta diperlukan adanya pendekatan antara perpustakaan dan 

pengguna, 

 

 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa dosen  

Agustiani Dumeva Putri:  

“Kalau boleh saya saran memang apa saya yang kurang informasi 
tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan, 
seperti kegiatan bedah buku atau pengadaan”. 

 
Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa Agustiani Dumeva 

Putri kurang mendapatkan informasi tentang kegiatn-kegiatan yang 

dilakukan oleh perpustakaan, seperti kegiatan bedah buku atau pengadaan 

sehingga menyebabkan kurangnya minat berkunjung ke UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan secara tersirat ia 

mengharapkan promosi yang baik dari perpustakaan  

Berikut pernyataanZahar:   

“Tiap tahun meminta informasi buku, tapi setelah itu kami tidak 
pernah tahu apakah buku tersebut ada atau tidak”. 

 
Begitupun Zahar mengatakan bahwa perpustakaan tiap tahun 

meminta informasi buku yang diperlukan namun setelah itu mereka tidak 



pernah tahu apakah buku tersebut ada atau tidak ada. Artinya tidak ada 

laporan dari perpustakaan tentang hal tersebut mengenai buku yang 

mereka perlukan itu. 

Pendapat Zahar ditambahi oleh harapan-harapan Syaiful Aziz dan Rusdi:  
 

“Untuk kedepannya prodi-prodi dimintai catatan untuk pengadaan 
literatur, jurusan-jurusan diajaklah dalam pengadaan buku, 
fasilitias juga ditingkatkan, harapannya ada pelatihan-pelatihan 
tentang electronik, seperti cara mengakses/ penelusuran”. 
 

 
Rusdi:  
 

“Perpustakaan itu harus membuat surat, buku-buku yang 
diperlukan dosen itu apa?, punya data buku (katalog) yang bisa 
diakses secara online”. 

 
Kemudian menurut Sunaryo:  
 

“Peletakkan bukunya perlu dirapikan sehingga sesuai dengan data 
yang ada”. 

 
Berbeda juga dengan pendapat dari Agustiani Dumeva Putri dan 

Zahar menurut Sunaryo peletakkan bukunya yang perlu dirapikan 

sehingga sesuai dengan data yang ada di komputer. 

Senada dengan Sunaryo, Ainur Rofiq berpendapat: 

 “Data perpustakaannya kurang, harus ditingkatkan, tak perlu cari 
buku keliling kalau ada katalog kita tinggal cari kemudian kalau 
tidak ada bukunya ketahuan, jadi harus dibuat data basenya zaman 
sudah maju, jumlah buku harus update terus”. 
 
Ainur Rofiq berharap bahwa data perpustakaan yang kurang 

mengenai katalog/informasi buku perlu ditingkatkan disesuaikan dengan 

zaman yang selalu up date terus. Hal ini juga sama dengan pendapat 

Muhammadin:  



“Informasi buku-buku yang ada (klasifikasi ilmu ) harus ada 
datanya, pinta data-data buku dari prodi, prodi kan ada katalog”. 

 
Berdasarkan ungkapan tersebut diketahui bahwa kurangnya 

promosi/ kurangnya informasi dari perpustakaan tentang kegiatan-kegiatan 

menjadikan minat seseorang rendah. 

2. Kinerja perpustakaan, termasuk di dalamnya jumlah koleksi, sistem 

layanan, dan pemasyarakatan perlu ditingkatkan,  

Untuk kinerja perpustakaan, berikut tanggapan dan harapan dari 

beberapa Dosen: 

Agustiani Dumeva Putri: 

“Harapannya buku-bukunya memenuhi”. 
 

Sebagian besar para Dosen mengharapkan peningkatan untuk 

kuantitas dan kualitas koleksi yang dimiliki perpustakaan. Setara dengan 

pendapat Agustiani Dumeva Putri, Zaharpun berpendapat:  

“Semuanya perlu ditingkatkan, koleksi buku yang sesuai dengan 
prodi”. 

 
Berikut pendapat yang hampir sama, di mana para dosen 

menginginkan penambahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan prodi. 

Sunaryo:  

“Bukunya dilengkapi sesuai prodi yang ada, layanannya perlu 
ditingkatkan lagi”. 
 

Syaiful Aziz:  
 

“Literaturnya perlu ditingkatkan lagi, perlu ditambah, terutama 
tentang mashab-mashab, sehingga lengkap literatunya, untuk 
kedepannya prodi-prodi dimintai catatan untuk pengadaan 
literatur”. 

 



Adapun Komaruddin menyarankan Perpustakaan perlu banyak 

menyiapkan buku-buku boleh dari download, dicetak, ambil dari internet, 

di print kemudian fotokopi, berikut pendapatnya: “Perpustakaan perlu 

banyak menyiapkan buku-buku boleh dari download, dicetak, ambil dari 

internet, di print kemudian fotokopi”. 

 

M. Yono: 

 “Harus meningkatkan kualitas buku, perpustakaannya harus 
digital, harus setingkat UIN, karena kalau IAIN tidak kenapa 
manual”. 

 
Menurut M Yono bahwa perpustakaan setingkat UIN , koleksinya 

harus ditambah dan sudah digital, begitupun Marjohan, Candra, dan 

Otoman berpendapat, seperti di bawah ini:  

Marjohan 

“Buku manual perlu di tambah, di upgrade jadi digitalisasi 
perpustakaan”. 

Candra: 

“Buku-buku untuk penelitian dosen, fasilitas, waktu layanan perlu 
ditambah, kalau diluar itu ada yang sampai 24 jam, kesedian buku 
harus ditingkatkan/dibenahi, ditambahkan literatur-literatur yang 
bisa mewakili dari uni-unit fakultas/sesuai dengan jurusan, 
terutama untuk dosen dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, 
dan menambah buku-buku/khasanah-khasanah umum, terutama 
UIN Raden Fatah akan menerima mahasiswa-mahasiswa umum”. 

 
Otoman:  

“Harapanya ke depan perpustakaan kita sejajar dengan minimal 
yang UIN, contohnya UIN Sunan Kali Jaga. Peminjam, 
pengguna/pengunjung langsung berhubungan dengan teknologi, 
jam berapa saja ingin mengembalikan buku, tidak terkendala 
dengan SDM, buku yang dibawa keluar terdeteksi kalau mereka 
tidak melalui proses peminjaman, Referensi, koleksi buku-buku 



perlu ditambah, tata kelola sesuai kaidah-kaidah manajemen 
perpustakaan yang baik dan benar sehingga ketika berkunjung, kita 
sebutkan pengarang/judul, langsung terdeteksi jumlahnya berapa 
exemplar, dipinjam berapa exemplar, ada/tidak. Kemudian koleksi 
tidak mesti dalam bentuk hard copy, kita harus punya koleksi 
digital, atau web-web tertentu, sehingga ruang itu tidak padat.”. 

 
 
 
Duski:  
 

“Untuk standar universitas, jumlah buku minimal untuk setiap 
prodi yang ada,  ada 5 buku induk dan ditambah lagi buku-buku 
pendukung, harapannya pengambil kebijakan harus mengadakan 
buku-buku yang dibutuhkan, di pinta dari prodi data-data buku 
yang dibutuhkan, kemudian untuk buku-bukunya sudah di upload 
secara online”. 

 
Berdasarkan pendapat Duski di atas, penulis mengetahui bahwa Ia 

menyatakan Untuk standar universitas, jumlah buku minimal untuk setiap 

prodi yang ada,  ada 5 buku induk dan ditambah lagi buku-buku 

pendukung. Sedangkan menurut M. Hasbi: 

“Bukunya jangan buku yang lama, setiap tahun harus ada 
pembaruan, layanan referensinya harus ada, dan perlu penyesuaian 
dengan ICT”. 
 

3. Masih perlu perhatian dan komitmen penyelenggara / pengelola 

perpustakaan untuk memberikan layanan (yang meliputi keramahan, 

kecepatan, keakuratan/ kesesuaian informasi yang diberikan, dan 

bimbingan kepada pengunjung) yang lebih baik “perpustakaan melayani 

bukan minta dilayani”.40 

                                                           
40 Wiji Suwarno, Psikologi Perpustakaan , (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 122-123. 



Harapan pemustaka, yang diwakili oleh para Dosen menginginkan 

para petugas perpustakaan bersifat ramah, respon terhadap pengunjung, 

dan mau melayani sebagaimana dinyatakan oleh Fitri:  

“Pelayanan kurang ramah, dan ngak pernah ada petugas yang 
standbay disana”. 

 
Diperkuat oleh M. Hasbi: 

“Petugas perpustakaan harus respon dengan pengunjung”. 

 
Begitupun juga oleh Rusdi:  
 

“Pustakawan harus ramah, mau melayani”. 
 
Sependapat dengan pendapat di atas, Otoman menegaskan bahwa:  

 
“Stafnya kurang kesadaran dan tanggung jawab, yang memang 
harus diperbaiki, ditegur, dididik, kalau tidak bisa ya harus 
dimutasikan, mereka harus ramah dan tahu informasi tentang 
koleksi”. 
 
Berikut pendapat Ainur Rofiq yang menginginkan penambahan 

SDM untuk tenaga perpustakaan: 

 “Tenaga perlu di tambah, pengadaan SDMnya harus dipercepat”. 
 

Berikut hal-hal yang mempengaruhi jumlah kunjungan, diantaranya: 

1. Sarana prasarana, yang meliputi ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang 

mendukung kelancaran aktifitas. 

Manalullaili mengharapkan penambahan komputer yang bukan 

hanya digunakan untuk meminjam dan mengembalikan buku saja, 

melainkan lebih dari itu dimana dapat dimanfaatkan pemustaka untuk 

penelusuran ke UIN-UIN lain, berikut pendapatnya: 



“Sarana dan komputer perlu ditambah, pelayanan  
komputerisasinya bukan hanya buat meminjam dan 
mengembalikan buku saja, tetapi linknya ke UIN Sunan Kalijaga, 
dan UIN- UIN lainya, sarana lengkap, karena kampus yang bagus 
dapat dilihat dari perpustakaannya”. 
 
Al Imran memiliki pendapat berbeda, dimana Ia mengharapkan 

Wifi yang lancar dan ada ruang khusus untuk Dosen dan ruang khusus 

untuk mahasiswa, berikut pendapatnya: 

“Wifi harus lancar, ada ruang baca mahasiswa dan dosen”.  

Senada dengan Al Imran, Zaharpun berharap:  

“Saya mengharapkan harus ada ruang khusus untuk dosen agar 
lebih enak”. 
 
Colokan untuk ngecas, alat fotokopi, Ac juga menjadi harapan para 

Dosen berikut ini. 

Fitri:  

“Susah kalau bawa leptop ngak ada colokan untuk ngecas”.  
 
Muhammadin:  

“Siapkan fotokopi, kenyamanan (ada ac)”. 
 
Marjohan:  
 

“Ruangan refresentatif, ac-nya kurang, gedung kurang besar”. 
 
Rusdi:  
 

“Perpustakaannya harus canggih, berteknologi dan punya sinyal, 
punya data buku (katalog) yang bisa diakses secara online”. 
 

Agustiani Dumeva Putri: 

“Sarana prasarananya harus menunjang”. 

2. Daya tarik tempat yang dikunjungi. 



Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa Dosen: 
 
Imam Warmansyah:  
 

“Harapan kedepan, Tata ruangnya dari luar sudah kelihatan nuansa 
akademisnya, memancing, menarik, membuat penasaran seperti 
adanya spanduk-spanduk akademis, kamut/hal-hal penting/ilmiah 
misal ternyata bahasa Arab adalah bahasa yang paling detil dan 
kaya bahasanya, terus di bawahnya ada tulisan keterangan lebih 
lanjut baca di buku ini, rak sekian, nomor sekian”.  

 
Mugiono:  

“Informasi-informasi tentang perkembangan yang baik dan 
menarik bagi dosen perlu ditingkatkan”. 

 
Berdasarkan ungakapan tersebut penulis menganalisis, bahwa 

Bapak Imam Warmansyah dan bapak Mugiono mengharapkan agar 

perpustakaan mempunyai tampilan dan informasi yang menarik bagi 

mereka tetapi hal ini belum ada pada UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang. 

3. Keamanan, yang meliputi ketenangan dan kenyamanan pengunjung 

selama berada di tempat yang dikunjungi.41 

Tempat yang nyaman sangat mempengaruhi konsentrasi dan 

betahnya pengunjung di perpustakaan sebagaimana dijelaskan Mugiono di 

bawah ini:  

“Tempatnya harus nyaman sehingga lebih konsentrasi dan tahan 
lama di perpustakaan”. 
 

Begitupun Manalullaili berpendapat: 

“Tempatnya harus nyaman, suasana harus bagus”. 
 

                                                           
41 Epi Syahadat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman 

Nasional Gede Pangrango (TNGP), jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan, vol. 3, no. 1 
(2006). 



Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keinginan yang 

diharapkan Dosen kepada UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang 

adalah: 

1. Perlunya peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dari koleksi 

perpustakaan, penambahan koleksi bisa dalam bentuk cetak maupun non 

cetak dan bahkan dalam bentuk online, dan koleksinya up to date serta 

pengadaannya menyesuaikan dengan kubutuhan dari prodi-prodi yang ada 

dengan menanyakan terlebih dahulu kepada prodi, kemudian tentang 

keberadaan (ada/tidak adanya) koleksi tersebut dilaporkan kembali ke 

prodi. 

2. Sistem informasi yang digunakan sudah menyesuaikan/berhubungn 

dengan teknologi. 

3. Untuk petugas/staf/pustakawannya harus yang berkualitas, profesional 

khusus di bidangnya, memiliki sifat yang ramah, informatif dan helpfull.  

4. Suasana yang nyaman, aman, rapi, memiliki akses internet, tempat 

fotokopi, aliran listrik cukup,  dan kantin. 

5. Gedung perlu diperbesar dan disesuaikan dengan jumlah populasi yang 

ada, adanya ruang khusus untuk dosen, serta tampilan dan tata ruangnya 

terlihat akademis dan menarik minat. 

6. Kerjasama dengan lembaga lain perlu ditingkatkan. 

7. Pelayanannya harus prima, waktu kunjung harus sesuai jadwal dan perlu  

ditambah. 

C. Upaya Perpustakaan untuk meningkatkan minat kunjungan Dosen ke UPT. 
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. 



 
Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).42 Adapun 

strategi untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan diantaranya, yaitu: 

1. Mengadakan promosi perpustakaan. 

Untuk Promosi perpustakaan, berikut tanggapan Pustakawan 

tentang hal ini: 

Nurmalina: 

“Selama ini sebelum kita membeli buku, kita pinta dari dosen 
datanya, kita berusaha terus koleksi yang kita adakan, kita beli 
sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa”. 
 

Senada juga disampaikan oleh Nirmala: 

“Upaya yang telah perpustakaan lakukan khususnya dari bagian 
pengadaan adalah sebelum mengadakan koleksi, kami meminta 
kepada pihak fakultas tentang koleksi apa-apa yang dibutuhkan, 
setelah itu data-data itu kami ajukan ke pihak rektorat, selanjutnya 
pihak rektoratlah yang baik memesan, dan membeli koleksi 
tersebut, untuk kedepannya kami akan memberi tahukan tentang 
ada atau tidak adanya koleksi yang dibutuhkan fakultas karena 
memang selama ini hal itu belum dilaksanakan”. 
 

2. Menyediakan halaman perpustakaan di internet. 

Al Imran menyatakan: 

“Lebih tertib ada webnya, akan lebih bagus kalau seluruh buku-
buku ada di web perpustakaan, punya link ke perpustakaan lain”.  
 
Dan bagaimana tanggapan pustakawan tentang hal ini? Berikut 

tanggapan dari Mulyadi selaku kepala bagian otomasi perpustakaan di 

UPT. UIN Raden Fatah Palembang: 

                                                           
42  Suharso dan Ana Retnoningsih, KBBI, (Semarang: Widya Karya, 2011), h 620. 



“Membuat perpustakaan kita mempunyai tampilan yang bagus, 
data-datanya harus akurat, dari segi otomasi tampilannya lebih 
menarik, sumber datanya pula harus akurat di opac dengan di rak. 
kalau kedepan kita akan menggunakan aplikasi SLIM, Dari 
aplikasi SLIM datanya terintegrasi antara fakultas dan 
perpustakaan pusat, dengan satu kartu bisa untuk semua. Pustaka 
raden fatah: penerbit jurnal-jurnal online penelitian UIN yang 
diupdate per fakultas, bukan saja dosen, melainkan mahasiswa juga 
bisa mengisi jurnal, kemudian di seleksi oleh perpustakaan untuk 
penampilannya”.  
 

3. Melengkapi fasilitas yang ada. 

Nurmalina selaku kepala perpustakaan menyatakan bahwa di 

perpustakaan sudah ada AC, sudah ada petugas kebersihan tersendiri, rak-

rak buku telah diganti yang baru, semua ini diperuntukkan untuk 

pemustaka, agar para pemustaka mau berkunjung dan betah berada di 

perpustakaan, dan kedepannya, Nurmalina berkeinginan untuk 

menyediakan ruang baca khusus untuk para Dosen, berikut penjelasannya: 

“Dalam rangka menarik minat kunjung pertama kita menciptakan 
suasana yang nyaman, keadaan yang bersih (sudah ada cleaning 
service), udara yang sejuk dan Alhamdulillah di perpustakaan 
sudah ada AC kita juga selalu menata ulang koleksi-koleksi, kita 
baru saja mengganti rak yang lama dengan rak yang lebih bagus 
lagi, menarik buku-buku yang sudah rusak dan kita jilid kembali, 
menata ulang agar semua koleksi itu berada di klasnya masing-
masing. Ke depan ini, saya punya harapan, kebanyakan memang 
dosen ini kalau mereka pinjem mereka tidak punya kartu anggota, 
maunya kita nanti untuk semua Dosen kita cetak kartu anggota 
sendiri, tanpa mereka minta, kita cetak sendiri nanti kita berikan ke 
beliau, ketika mereka mau minjem kita bisa punya kartu 
anggotanya dan namanya sudah ada di dalam komputer, enak 
datanya, nomornya untuk dosen pakai nomor pegawai, dan kalau 
memungkinkan memang kalau bisa ada ruang khusus dosen-dosen 
bisa mengajak mahasiswa untuk belajar di perpustakaan, kita 
sekarang sudah ada web perpustakaan dan itu akan kita 
sosilisasikan ke mereka. Kalau ke fakultas, kedepannya kita akan 
membuat katalog induk, kalau tidak ada di perpustakaan dan 
ternyata ada di perpustakaan tarbiyah pengguna bisa tahu”. 
 



4. Menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka setiap saat. 

Nurmalina: 
 
“Selama ini sebelum kita membeli buku, kita pinta dari dosen 
datanya, kita berusaha terus koleksi yang kita adakan, kita beli 
sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa”. 

 
Untuk pengadaan koleksi perpustakaan, Nurmalina menyatakan 

bahwa perpustakaan telah meminta informasinya tentang kebutuhan 

koleksi apa saja yang diharapkan para dosen. 

Hal ini juga dinyatakan oleh Nirmala selaku kepala bagian 

pengadaan dan pengelolaan, Ia menyatakan bahwasebelum mengadakan 

koleksi, mereka meminta kepada pihak fakultas tentang koleksi apa-apa 

yang dibutuhkan, setelah itu data-data itu diajukan ke pihak rektorat, 

selanjutnya pihak rektoratlah (bagian pengadaannya) yang memesan, dan 

membeli koleksi tersebut, berikut penjelasannya : 

“Upaya yang telah perpustakaan lakukan khususnya dari bagian 
pengadaan adalah sebelum mengadakan koleksi, kami meminta 
kepada pihak fakultas tentang koleksi apa-apa yang dibutuhkan, 
setelah itu data-data itu kami ajukan ke pihak rektorat, selanjutnya 
pihak rektoratlah (bagian pengadaannya) yang memesan, dan 
membeli koleksi tersebut”. 
 

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa upaya yang dilakukan 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut: 

1. Upaya yang telah dilakukan adalah menciptakan suasana yang nyaman, 

bersih, sejuk, menata koleksi agar tetap berada pada klasnya, mengganti 

rak lama dengan yang lebih bagus, menjilid kembali buku-buku yang 

rusak, membuat tampilan perpustakaan yang bagus, automasi yang 

menarik, sumber data yang akurat dan sesuai antara di opac dengan yang 



di rak, sebelum mengadakan koleksi, perpustakaan meminta kepada pihak 

fakultas tentang koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan, dan 

mengajukannya kepihak rektorat bagian pengadaan. 

2. Upaya yang ingin dilakukan adalah mempertahankan kenyamanan, 

kerapian, mencetakkan kartu anggota untuk seluruh dosen UIN Raden 

Fatah, membuat katalog induk yang terintegrasi antara perpustakaan pusat 

dan perpustakaan fakultas, serta memberi tahukan tentang ada/tidak 

adanya koleksi yang telah dipesan/dibutuhkan oleh fakultas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 



Dari hasil dan pembahasan pada bab IV, adapun yang menjadi 

kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

Minat kunjungan Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang adalah rendah, alasannya yaitu: Untuk referensi mengajar, para 

Dosen mempunyai buku sendiri, seandainya kurang perpustakaan fakultas 

juga mendukung dalam penyediaan koleksi, dan ada juga yang mengunjungi 

perpustakaan lain yang mereka anggap memiliki koleksi yang mereka 

butuhkan, bahkan ada juga yang langsung mencari melalui internet; Waktu 

yang sibuk juga menjadi salah satu alasan bagi mereka; Anggapan mereka 

bahwa UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang tidak memiliki 

koleksi yang mereka inginkan.  

Keinginan yang diharapkan dosen kepada UPT. Perpustakaan UIN 

Raden Fatah Palembang adalah:Perlunya peningkatan baik kuantitas maupun 

kualitas dari koleksi perpustakaan, penambahan koleksi bisa dalam bentuk 

cetak maupun non cetak dan bahkan dalam bentuk online, dan koleksinya up 

to date serta pengadaannya menyesuaikan dengan kubutuhan dari prodi-prodi 

yang ada dengan menanyakan terlebih dahulu kepada prodi, kemudian tentang 

keberadaan (ada/tidak adanya) koleksi tersebut dilaporkan kembali ke prodi; 

Sistem informasi yang digunakan sudah menyesuaikan/berhubungn dengan 

teknologi; Untuk petugas/staf/pustakawannya harus yang berkualitas, 

profesional khusus di bidangnya, memiliki sifat yang ramah, informatif dan 

helpful; Suasana yang nyaman, aman, rapi, memiliki akses internet, tempat 

fotokopi, aliran listrik cukup,  dan kantin; Gedung perlu diperbesar dan 



disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada, adanya ruang khusus untuk 

dosen, serta tampilan dan tata ruangnya terlihat akademis dan menarik minat; 

Kerjasama dengan lembaga lain perlu ditingkatkan; Pelayanannya harus 

prima, waktu kunjung harus sesuai jadwal dan perlu  ditambah. 

Upaya yang dilakukan UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang untuk menarik minat kunjungan Dosen adalah:Upaya yang telah 

dilakukan adalah menciptakan suasana yang nyaman, bersih, sejuk, menata 

koleksi agar tetap berada pada klasnya, mengganti rak lama dengan yang lebih 

bagus, menjilid kembali buku-buku yang rusak, membuat tampilan 

perpustakaan yang bagus, automasi yang menarik, sumber data yang akurat 

dan sesuai antara di opac dengan yang di rak, sebelum mengadakan koleksi, 

perpustakaan meminta kepada pihak fakultas tentang koleksi-koleksi apa saja 

yang dibutuhkan, dan mengajukannya kepihak rektorat bagian pengadaan; 

Upaya yang ingin dilakukan adalah mempertahankan kenyamanan, kerapian, 

mencetakkan kartu anggota untuk seluruh dosen UIN Raden Fatah, membuat 

katalog induk yang terintegrasi antara perpustakaan pusat dan perpustakaan 

fakultas, serta memberi tahukan tentang ada/tidak adanya koleksi yang telah 

dipesan/dibutuhkan oleh fakultas. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk penutupan 

skripsi ini penulis menyarankan: 

1. Bagi perpustakaan 



a. Promosi tentunya perlu ditingkatkan. Jangan sampai perpustakaan 

sudah memiliki koleksi yang bagus, lengkap tetapi para pemustaka 

khususnya Dosen masih beranggapan sebaliknya. 

b. Petugas/staf/pustakawan perlu ditingkatkan sesuai yang diharapkan 

oleh pemustaka terkhusus Dosen pada penelitian ini. 

2. Bagi pemangku kebijakan, baik pihak rektorat maupun pihak lain yang 

memiliki wewenang/kekuasaan/jabatan, agar lebih memperhatikan pusat 

informasi yang satu ini (perpustakaan). Bukankah perpustakaan adalah 

jantungnya pendidikan, berilah dukungan, perhatian agar citra UPT. 

Perpustakaan dan UIN Raden Fatah Palembang menjadi baik di mata 

masyarakat, baik di dalam maupun di luar UIN Raden Fatah Palembang. 
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Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan dalam memberikan 

pertanyaan yang digunakan untuk meneliti “Minat Kunjungan Dosen ke UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang”. Peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak/ Ibu atas kesediaan dan partisipasinya untuk menjawab pertanyaan 

berikut ini, dan kerjasama Bapak/ Ibu sangat kami harapkan. 

 Izinkan peneliti merekam proses wawancara ini, agar tidak ada informasi 

yang terlewat dan nantinya memudahkan peneliti pada saat proses penulisan dan 

analisis hasil wawancara. 

Biodata Peneliti 

Nama  : Yusni Febriani 

Nim  : 11422066 

Email  : yusnifebriani@yahoo.com 

No. HP  : 085210905836  

Biodata Informan 

Nama  :Agustiani Dumeva Putri, M.SI 

Pekerjaan  : Dosen sekaligus Kajur Matematika 

Tempat Kerja : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

No. HP (hanya untuk kepentingan penelitian jika lain waktu memerlukan 

informasi lagi) : 081532703804 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Lembar Pertanyaan untuk Dosen 

A. Untuk minat kunjungan dosen. 

1. Apakah bapak/ibu pernah mengunjungi UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah?  

a. Jika ya. Untuk kegiatan apa? 

…………………………………………………………………………..

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................... 

b. Jika tidak. Mengapa?  

Pernah, namun bukanuntuk kegiatan pemanfaatan 

Perpustakaan.Alasannya: Karena saya bidang matematika dan 

saya beranggapan bahwa saya akan sulit menemukanbuku yang 

saya inginkan. 

LANJUT KE PERTANYAAN BAGIAN B 

2. Berapa kali anda mengunjungi UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah 

dalam seminggu? ..........................................................................................  

3. Apakah bapak/ibu memiliki kartu anggota?……………………………… 

4. Apakah bapak/ibu pernah meminjam buku di UPT. Perpustakaan Raden 

Fatah?………………………………………………………………………

…………. 



5. Berapa kali bapak/ibu meminjam buku di UPT. Perpustakaan Raden Fatah 

dalam seminggu?............................................................................................ 

6. Menurut bapak/ibu UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang itu 

bagaimana/seperti apa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................. 

B. Untuk Harapan-Harapan Dosen. 

7. Menurut bapak/ibu perpustakaan yang baik dan ideal, yang dapat menarik 

minat untuk berkunjung itu, perpustakaan yang seperti apa? 

Buku-bukunya memenuhi, sarana prasarananya menunjang, nyaman. 
 

8. Adakah yang perlu ditingkatkan dari di UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah? Dari hal apa sajakah? 

Kalau boleh saya saran memang apa saya yang kurang informasi 

tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan, seperti 

kegiatan bedah buku atau pengadaan. 

9. Apa harapan-harapan bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah? 

Buku-bukunya memenuhi, sarana prasarananya menunjang, nyaman. 
 



Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan dalam memberikan 

pertanyaan yang digunakan untuk meneliti “Minat Kunjungan Dosen ke UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang”. Peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada Bapak/ Ibu atas kesediaan dan partisipasinya untuk menjawab pertanyaan 

berikut ini, dan kerjasama Bapak/ Ibu sangat kami harapkan. 

 Izinkan peneliti merekam proses wawancara ini, agar tidak ada informasi 

yang terlewat dan nantinya memudahkan peneliti pada saat proses penulisan dan 

analisis hasil wawancara. 

Biodata Peneliti 

Nama  : Yusni Febriani 

Nim  : 11422066 

Email  : yusnifebriani@yahoo.com 

No. HP  : 085210905836  

Biodata Informan 

Nama  : 

Pekerjaan  : 

Tempat Kerja : 

No. HP (hanya untuk kepentingan penelitian jika lain waktu memerlukan 

informasi lagi) :  

 

 

 



Lembar Pertanyaan untuk Pengelola Perpustakaan 

Upaya Perpustakaan dalam Meningkatkan Kunjungan. 

1. Hal apa saja yang telah dilakukan oleh UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah untuk meningkatkan kunjungan pemustaka dosen ke UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………. 

2. Hal apa saja yang ingin dilakukan oleh UPT. Perpustakaan UIN Raden 

Fatah untuk meningkatkan kunjungan pemustaka dosen ke UPT. 

Perpustakaan UIN Raden Fatah? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

(Layanan Sirkulasi UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang) 

 

 



 

 

 

 

 

(Rak baru koleksi umum dan nomor klasifikasi yang ditempel di dinding rak koleksi 

buku) 



 

 

 

 

(Layanan ruang baca  di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang) 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Daftar kunjungan pemustaka di UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang) 



 

 

 

 

(Formasi jumlah dosen/pegawai UIN Raden Fatah Palembang) 

 


