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Prakata 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga laporan penelitian bidang kepustakawanan yang berjudul 

Motivasi Mahasiswa Berkunjung ke UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Bagi penulis, penelitian ini adalah 

pengalaman yang sangat berharga karena kali pertama melaksanakan penelitian. 

Hal ini juga merupakan proses pembelajaran dalam rangka menambah wawasan 

dan pengetahuan.  

Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: Rektor 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah menugaskan penulis untuk 

mengadakan penelitian. Juga kepada Dr. Sunarto, M.Hum, selaku Ketua Lembaga 

Penelitian ISI Yogyakarta yang juga telah memberikan kesempatan untuk 

mengadakan penelitian. Ucapan yang sama juga peneliti sampikan kepada Dr. 

Juanaidi, S.Kar,M.Hum yang membantu memberikan arahan. Apresiasi  juga 

pantas diberikan kepada 9 mahasiswa ISI Yogyakarta yang telah menyediakan 

waktunya untuk wawancara guna mendukung penelitian ini. Terimakasih juga 

untuk Isteri dan anak-anakku, Kepala dan Staf UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan positif demi 

terselesaikannya penelitian ini. 

Sangat disadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Oleh karena 

keterbatasan pengetahuan, dan pengalaman penulis. Untuk itu, kritik dan saran 

dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhir 

kata selamat membaca semoga bermanfaat bagi semua pihak. 

Yogyakarta, November  2014 

Peneliti 

 

Fl. Agung Hartono S.Sos 
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DAFTAR  ISTILAH 

  

Mahasiswa : yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang  

sedang   menuntut ilmu di perguruan tinggi yang 

merupakan bagian dari sivitas akademik Institut Seni 

Indonesia (ISI) Yogyakarta. 

Motivasi : yang dimaksud motivasi dalam penelitian ini kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. 

Faktor Internal :merupakan faktor dari dalam diri. 

Faktor Eksternal : merupakan faktor dari luar diri. 
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ABSTRAK 

 

  

Kemampuan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dalam mendayagunakan 

koleksi yang dimiliki  berimplikasi pada minat atau motivasi mahasiswa untuk 

berkunjung  dan mengakses koleksi di perpustakaan tersebut. Observasi awal 

yang dilakukan peneliti menunjukan masih rendahnya mahasiswa ISI 

Yogyakarta memanfaatkan koleksi serta fasilitas perpustakaan guna 

mendukung perkuliahan di kampus ISI Yogyakarta. Belum maksimalnya 

pemanfaatan  koleksi dan fasilitas perpustakaan itulah yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini. 

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika pengguna perpustakaan 

(pemustaka) mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung  

perkembangan layanan sebuah perputakaan. Motivasi mereka dalam 

mengakses informasi di perpustakaan  menarik untuk diketahui. Dari paparan 

informasi tenang minat atau motivasi yang tumbuh dalam diri mahasiswa 

selaku pemustaka sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan  perpustakaan 

perguruan tinggi tempat mereka menuntut ilmu. 

Dari paparan itu diharapkan muncul informasi tentang faktor yang 

mendorong mahasiswa mengunjungi perpustakaan. Serta dimungkinkan 

muncul informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

menjadi penghambat bagi mereka untuk berkunjung ke perpustakaan.  

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan peneliti adalah 

mahasiswa ISI Yogyakarta yang pernah atau sama sekali belum pernah 

berkunjung  di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Pemilihan informan dalam 

penelitian ini secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (in depth interview). 

Analisis data dilakukan sejak awal data ditemukan dengan cara 

menggolongkan dalam pola, mereduksi data untuk memperoleh gambaran yang 

lebih jelas tentang  hasil pengamatan, kemudian mencari hubungan antara 

berbagai konsep, mengambil kesimpulan dan verikasi untuk menjamin 

validitas. 

 

Kata kunci : Motivasi Mahasiswa, Faktor Internal, Faktor Eksternal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Menyebut perpustakaan di benak kita tentu akan muncul gambaran 

tentang sebuah bangunan atau ruangan dengan jajaran rak buku. 

Gambaran itu tidak salah apalagi bagi orang awam. Namun seiring 

perkembangan jaman, perpustakaan bukanlah sekadar ruangan yang 

berisi jajaran rak untuk menyimpan buku. Definisi tentang perpustakaan 

yang mengacu pada payung hukum berupa Undang-Undang RI No.43 

Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan perpustakaan adalah 

institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para 

pemustaka. (Bab I, Pasal 1 ayat 1).  

Batasan perpustakaan itu terkandung fungsi yang   komprehensif 

tentang perpustakaan. Definisi perpustakaan bukan sekadar ruangan 

untuk menyimpan buku saja tetapi perpustakaan sudah masuk dalam 

ranah lembaga pengelola koleksi, baik koleksi dalam rupa karya tulis 

ataupun bentuk cetak serta rekaman yang dikelola dengan profesional 

dan memakai sistem yang baku. 

Terkait dengan hal tersebut UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  

yang awal berdirinya adalah hasil pengabungan perpustakaan pada tiga 

lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya yakni  ASRI,  ASTI dan 
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AMI mempunyai peran yang sinergis dalam mengelola dan 

mendayagunakan koleksi yang dimiliki untuk kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. 

Kemampuan lembaga (UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta) dalam 

mendayagunakan koleksi yang dimiliki  berimplikasi pada minat atau 

motivasi mahasiswa untuk berkunjung  dan mengakses koleksi di 

perpustakaan tersebut. Motivasi mahasiswa tersebut yang ingin dikaji 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan observasi awal peneliti tentang jumlah pengunjung 

(mahasiswa) di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta selama tahun 2013 

(lihat tabel), kunjungan mahasiswa di perpustakaan masih minim. 

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 

Bulan  

Bidang/Bagian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jml 

 

Sirkulasi 

442 661 869 908 582 366 205 71 1002 944 702 763 7515 

 

Skripsi 

331 444 468 528 525 253 267 134 436 497 424 395 4702 

Referensi dan 

Majalah 

326 577 583 620 544 267 199 103 809 629 548 455 5660 

Jumlah dalam 

satu tahun 
17877 mahasiswa 

Rata-rata 

pengunjung/hari 
75 mahasiswa 

Sumber: Laporan Tahunan 

 

Hasil observasi tersebut di atas jumlah mahasiswa yang berkunjung 

ke perpustakaan ISI Yogyakarta dalam sehari ada 75 mahasiswa. Dari 
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rata-rata pengunjung dalam satu hari tersebut di atas seharusnya bisa 

ditingkatkan jumlahnya mengingat perpustakaan diharapkan dapat 

dimanfaatkan atau diakses oleh  lebih banyak lagi mahasiswa. Dengan 

asumsi bahwa mahasiswa datang ke perpustakaan  akan memanfaatkan 

koleksi dan fasilitas perpustakaan yang lain. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan tingkat kunjungan 

mahasiswa ke perpustakaan maka peneliti perlu mengkaji faktor-faktor apa 

yang memotivasi mahasiswa mengunjungi perpustakaan dan faktor-faktor 

apa yang menghambat mereka berkunjung ke perpustakaan. 

Dari kajian tersebut dapat diketahui faktor yang mendorong dan 

menghambat mahasiswa berkunjung ke perpustakaan sehingga paparan 

tersebut dapat menjadi masukan bagi perpustakaan untuk meningkatkan 

layanannya. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah faktor-faktor yang memotivasi dan yang 

menghambat mahasiswa berkunjung ke perpustakaan ISI Yogyakarta. 

Pertanyaan Penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang memotivasi mahasiswa berkunjung ke    

perpustakaan? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat mahasiswa berkunjung ke 

perpustakaan? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian   tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui faktor-faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa    

berkunjung ke perpustakaan  

2.  Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat mahasiswa 

berkunjung ke perpustakaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi institusi, Perpustakaan ISI 

Yogyakarta yaitu masukan dalam pengelolaan layanannya agar 

menarik untuk diakses pengunjung (mahasiswa). 

2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menggali lebih 

banyak wawasan dan pengetahuan terkait dengan motivasi. 
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