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BAB 1 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). Dari batasan perpustakaan itu terkandung fungsi 

yang   komprehensif tentang 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 Perpustakaan program pascasarjana ISI 

Yogyakarta memiliki peran yang sinergis dalam mengelola dan 

mendayagunakan koleksi yang dimiliki untuk kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. 
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Kemampuan lembaga tersebut dalam mendayagunakan koleksi 

yang dimiliki  berimplikasi pada minat pengguna perpustakaan 

(pemustaka) untuk berkunjung  dan mengakses koleksi di perpustakaan 

tersebut. Motivasi pemustaka itulah  yang ingin dikaji dalam penelitian ini. 

Berdasarkan observasi awal peneliti tentang jumlah pengunjung 

perpustakaaan pascasarjana ISI Yogyakarta selama tahun 2015 (lihat 

tabel), kunjungan pemustaka dari unsur mahasiswa, dosen, karyawan dan 

tamu luar PPs di perpustakaan masih minim. 
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Tabel  Jumlah Pengunjung Perpustakaan 
PascasarjanaTahun 2015 

 

Hasil observasi awal menunjukkan kondisi jumlah kunjungan yang 

tidak stabil. Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan program 

pascasarjana dalam sehari rata-rata 15-20 pemustaka. Dari tabel itu pula 

bisa diambi suatu kesimpulan bahwa kondisi perpustakaaan yang 

dideskripsikan lewat tingkat kunjungan relatif tidak menentu jumlah 

pemustakanya. Jumlah pengunjung kadang 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 

referesi 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 

Status Bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jml 

Mahasiswa 
Pengkajian 

186 149 159 122 115 109 111 62 152 151 106 122 1544 

Mahasiswa 
Penciptaan 

44 68 81 75 55 53 65 18 180 228 100 167 1134 

Mahasiswa 
Tata Kelola 
Seni 

21 31 23 32 26 21 27 20 22 51 25 33 332 

Dosen 2  16 9  4 8  7 12 3 2 63 

Karyawan 17 14 16 9 12 18 19 11 14 11 24 14 179 

Luar PPs 7 6 9 8 11 3 9 4 5 11 6 4 79 

Jumlah             3331 
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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) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah kondisi pemustaka di perpustakaan program 

pascasarjana ISI Yogyakarta dan motivasi mereka menggunakan 

perpustakaan tersebut. 

Pertanyaan Penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kondisi pemustaka di perpustakaan tersebut? Apakah 

mereka datang untuk memenuhi kebutuhan primer yakni mencari 

rujukan ilmiah atau ada kebutuhan sekeunder seperti sekadar rekreasi 

(mejeng dan bermain internet). 

2. Mengapa mereka datang ke perpustakaan tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian  tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di  perpustakaan tersebut.  

2. Menjawab peranan perpustakaan itu diadakan dengan mengukur motivasi 

orang datang ke perpustakaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi institusi, Program 

Pascasarjana (PPs) ISI Yogyakarta yaitu masukan dalam pengelolaan 

layanannya agar menarik untuk diakses pengunjung atau pengguna 

perpustakaan (pemustaka). 

2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menggali lebih 

banyak wawasan dan pengetahuan terkait dengan motivasi. 
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