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RINGKASAN 

Perpustakaan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta dalam 
mendayagunakan koleksi yang dimiliki  berimplikasi pada minat atau motivasi 
pengguna perpustakaan (pemustaka). Dalam UU RI No.43 tahun 2007 tentang 
perpustakaan pada Bab I, Pasal 1 butir ke-9 didefinisikan Pemustaka adalah 
pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau 
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Data awal berupa 
jumlah pemustaka  di perpustakaan program pascasarjana ISI Yogyakarta 
menunjukkan ketidakstabilan. Kadang pengunjung banyak dan kadang relatif 
sedikit. Kondisi pengguna perpustakaan ( pemustaka) di perpustakaan program 
pascasarjana ISI Yogyakarta tersebut  tentu masing-masing memiliki motivasi 
tersendiri. Apakah mereka datang untuk mencari referensi atau bahan rujukan 
sebagai bahan perkuliahan atau terdapat motivasi lain atau motivasi tambahan 
(sekunder). Motivasi itu menarik untuk diketahui karena fenomena tentang minat 
(motivasi) pemustaka itu bisa mengukur kualitas sebuah perpustakaan. Apakah 
fungsi perpustakaan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat mencari 
bahan informasi/ rujukan ilmiah atau perpustakaan masih sekadar tempat untuk 
rekreasi semata (bermain internet, janji ketemu pacar, dan sekadar tempat 
mejeng/nongkrong). 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan peneliti 
adalah mahasiswa, dosen, karyawan tamu di luar program pascasarjanan ISI 
Yogyakarta yang pernah atau sama sekali belum pernah berkunjung  di 
Perpustakaan yang berada di Jalan Suryodingratan 8 Yogyakarta itu. 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. 
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