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PENDAHULUAN 

Sebagai komponen sentral lembaga pendidikan tinggi, perpustakaan harus mendapatkan 

perhatian serius dari semua pemangku kepentingan (sluge holder) peguruan tinggi tersebut. 

mulai dari pimpinan. dosen samapi lie mahasiswa. Hal ini tidak berlebihan bila kita 

menyadari bahwa sebagian besar kesempatan pembelajaran berlangsung di perpustakaan. Di 

rangan kelas, dosen pada hakikatnya hanya mengarahkan proses pembelajaran, sedang proses 

pembelajaran yang sejatinya berlangsung di perpustakaan. Sulit membayangkan ozrrcomc 

sebuah proses pembelajaran bila mahasiswa hanya bergantung pada apa yang berlangsung di 

ruang kelas. 

Se.jak berdirinya (bersamaan beridrinya Jurusan Bahasa Inggris). Perpustakaan 

Jurusan Bahasa Inggris telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahaun dan teknologi. Dimulai dari sebuah ruang baca dengan 

koleksi yang sangat terbatas. Perpustakaan Bahasa Inggris telah memiliki koleksi yang 

semakin lengkap niencakup berbagai sub.jek pengajaran bahasa, linguistik, dan sastera. Pada 

saat ini Perpustakaan Bahasa Inggris telah memiliki ruangan yang cukup layak dengan 

teknologi informasi yang relatif siap mendukung kebutuhan mahasiswa 

Laporan ini meniuat penilaian pengguna terhadap koleksi dan layanan Perpustakaan 

Jurusan Bahasa Inggris selama tahun 2010. Penilaian tersebut mencakup koleksi, failitas 

pendukung. layanan. dan pustakawan. 

VISI DAN MIS1 

Sesuai dengan Visi dan Misi Jurusan Bahasa Inggris. secara khusus visi Perpustakaan 

Jurusan Bahasa Inggris adalah bahwa Perpustcrkatrn Buhasu 1nggri.v adalah pusaf luyanan 

dan akse.s informusi kepuslukacln yclr~g herkz~cllilcrs hidang ilmzc kehahasaun, kesl,sa/ru, dun 

pengajarun huhasa, khzrsr4.vnycr Bt~hcrsn Jnggri.~. Berdasarkan visi tersebut. misi Perpustakaan 

Bahasa Inggris adalah men-jadi perpustakaan terbaik dalam bidang ilniu kebahasaan. 

kesusatra, dan pengajaran bahasa, khususnya Bahasa Inggris di Indonesia. 



TUJUAN 

Seiring dengan tujuan Jurusan Bahasa Inggris. tujuan Perpustakaan Jurusan Bahasa 

Inggris adalah sebagai berikut: 

1. tersedianya koleksi buku teks dalam bidang ilmu kebahasaan, kesusatra. dan 

pengajaran bahasa, khususnya Bahasa Inggris yang berkualitas, 

2. tersedianya koleksi jurnal ilmiah dalam bidang ilmu kebahasaan, kesusastra. dan 

pengajaran bahasa. khususn~.a Bahasa Inggris yang berkualitas. 

3. tersedianya koleksi referensi ilmu kebahasaan, kesusatra. dan penga-iaran bahasa. 

khususnya Bahasa Inggris yang berkualitas, 

4. tersedianya layanan informasi dan referensi ilmu kebahasaan. kesusastra. dan 

penpjaran bahasa, khususnya Bahasa Inggris yang berkualitas. 

5.  tersedianya layanan konsultasi dan pakat inforrnasi bibliografis yang berkualitas 

untuk bidang ilmu kebahasaan. kesusastra. dan penga,jaran bahasa, khususnya Bahasa 

Inggris, 

6. tersedianya ruang baca dan fasiltas pendukung perpiistakaan yang berkualitas 

DATA DAN INSTRUMENT 

Data pengkajian ini adalah skor penilaian pengguna (sebanyak 35 orang sebagai sampel) 

terhadap berbagai aspek layanan perpustakan yang terdiri dari koleksi. failitas pendukung. 

layanan, dan pustakawan. Rentangan skor dimulai dari 0 (sangat tidak baik) sampai 10 

(sangat baik). Data diperoleh dengan menggunakan sebuah angket sederhana. berupa item 

penilaian oleh pengguna terhadap aspek koleksi dan layanan perpustakaan yang dinilai. 

Pengguna memberiltan tanda cek (v) pada kolom skor yang diberikan oleh pengguna. Dalam 

ha1 koleksi, aspek yang dinilai adalah: 1 ) ketersectian koleksi sesuai kebutuhan pengguna. 2) 

ketersedian koleksi pada saat dibutuhkan, 3) cakupan bidang sesuai bidang ilmu. 4) 

keragaman, dan 5) kodisi fisik koleksi. Dalam ha1 layanan. pengguna diberi kesempatan 

menilai berbagai sub layanan yang mecakup: 1 )  layanan sirkulasi. 2) layanan referensi dan 

informasi, 3) layana bimbingan pengguna. 4) layanan konsultasi bibliografis. dan 5 )  lallanan 

penelusuran informasi. Terkai failitas pendukung layanan perpustakaan. aspek yang 



dievaluasi mencakup: 1) kenyamana ruangan. 2) ketersedian mobuler. 3) terminal 

penelusuran informasi (katalog online). 4)  katalog manual, dan 5) mesin foto kopi. Aspek 

pustakawan mencakup: 1) keramahan, 2) pengetahuan dan wawasan, 3) sikap empatik, 4) 

informatif dan komunikatif. 5) dan kehadiran pada jam layan perpustakaan. Pengguna juga 

diberi kesempatan untuk menyampaikan saran secara bebas pada bagain akhir angket. Secara 

lengkap instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dapat dilihat pada Lampiran 1. 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

Walaupun rentangan skor yang diisi ole11 pengguna adalah 0 sampai 10. namun untuk 

mempermudah analisis data. skor tersebut dikelo~npok atas 4 kategori: 1) skor 0 sampai 2 

dikategorikan tidak baik; 2) skor 3 sampai 5 dikategorikan kurang baik; 3) skor 6 dan 8 

dikategorikan baik; dan 4) skor 9 dan 10 dikategorikan sangat baik. 

Setelah dilakukan pengumpulan selama dua minggu dari dari 35 orang pen&, rouna 

tentang penilaian mereka terhadap layana Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris adalah 

sebagai berkitu. Secara keseluruhan distribusi skor penilaian pengguna terhadap 

Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris berada pada angka 4 sampai 9, walaupun pada aspek 

layanan dan fasiltas pendukung terdapat nilai pada angka 1. 2 dan 3. Namun demikian, 

seperti terlihat pada Tabel 1. kecenderungan skor berada pada angka 5 ,  6, 7 dan 8. Sebagian 

kecil skor berada pada kolom angka 1 sampai 4. Khusus untuk aspek pustakawan, sebagian 

besar penilain pengguna berada pada kolom angka 7. 8 dan 9. Tidak ada penilaian terdapat 

pada kolom angka 1 sampai 4; bahkan ada pengguna yang memberikan skor 10 untuk 

pustakawan. Secara lengkap distribusi skor penilaian pengguna terhadap Perpustakaan 

Jurusan Bahasa Inggris dapat dilihat pada Tabel 1. 

Setelah dilakukan pengelompokan ( 1  sampai 2 = tidak baik. 3 sampai 5 = kurang 

baik, 6 sampai 8 = baik. dan 9 sarnpai 10 = sangat baik) . sebaian besar pengguna menilai 



bahwa perpustakaan dinilai baik. Khusus untuk aspek koleksi dan pustakawan, tidak adak 

pengguna yang menilai tidak baik; hanya sebagian keci pengguna lyang memberi penilian 

kurang baik, bahkan untuk aspek pustakawan beberapa orang pengguna yang menjadi 

responden menilai sangat baik. Sebailknya, untuk aspek layanan dan fasiltas pendukung. 

sebagain kecil pengguna memberikan penilaian kurang baik dan tidak baik. Secara lengkap 

distribusi skor setelah dikelompokkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1. Distribusi skor penilaian pengguna terhadap Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris 
tahun 201 0 sebelum dikelompokkan 

II LAYANAN 5 5 7 15 33 43 31 35 1 0 175 
1. Layanan sirkulasi (perninjaman 
koleksi) - - -- -. . 2 6 5 7 1 5  - 35 
2. Layanan referensi dan - - informasi - 3 4 12 11 5 3 5 
3. ~ a ~ a n i i  birnbingan pengguna 3 5 3  2 7 7 3 5 35 
4. Layanan konsultasi informasi 
bibiliografis 1 2 5 6  1 0 6  5 35 
5. Layanan penulusaran inforamasi 1 - 2 3 1 0 9  4 5 1 - 35 -- 

tif dan Komunikatif 



Tabel 2. Distribusi skor penilaian pengguna terhadap Perpustakaan Jurusan Bahasa lnggris 
tahun 20 10 setelah dikelompokkan. 

I No 1 ASPEK YANG DlNlLAl kg&-kkd Total 1 

5. Kondisi fisik koleksi 

I .  Ketersdiaan koleksi sesuai kebutuhan 
Anda 

2. Ketersedian koleksi pada saat 
dibutuhkan 
3. Ketersedian koleksi baru sesuai bidang 

1 111. 1 FASILTAS PENDUKUNG LAYANAN 1 11 1 48 1 87 1 29 1 175 1 

0 

0 
0 

II 

ruangan baca 
(kursi, meja baca 35 

-. . -- - - 

if dan Komunikatif 

10 

11 
9 

LAYANAN 
I .  Layanan sirkulasi (peminjaman koleksi) 
2. Layanan referensi dan informasi 
3. L a p a n  - - - bimblngan - -. pengguna . 

4. Layanan konsultasi inforrnasi 
bibiliografis 
5. Layanan penulusaran inforamasi 

1 5. Kehadiran (jam buka) 1 0  19 122 1 4  1 35 1 
Catatan: TB = tidak baik KB = kurang baik B = baik SB = sangat baik 

1 .  Koleksi 

Dari aspek koleksi. Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris dinilai oleh sebagian besar 

(70,3%) penggunanya dengan penilaian BAIK. Namun den~ikian. masih ada 23.4% 

pengguna menlai dengan penilaian KURANG BAIK. Hanya 6.3% pengguna yang menilai 

25 

24 
26 

10 -- 

0 
0 7  

- 8 -- 

1 

1 - 

0 

0 
0 

55 
8 

12 

13 
15 

3 5 

35 
3 5 

109 
27 
2 8 0  
15 

21 
18 

1 
0 

0 

0 
1 

175 
3 5 
3 5 
3 5 

35 
3 5 



koleksi Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris SANGAT BAIK. Gambarann penilaian 

pengguna terhadap koleksi Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris terlihat pada Tebel 3 dan 

Chart 1 . 

Tabel 3. Penilaian Pengguna terhadap Koleksi Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris kondisi 
akhir tahun 20 10. 

1 No I ASPEK YANG DlNlLAl k&d&%d Total / 

SANGAT BAIK KURANG BAIK 

BAIK 

Chart 1 .  Gambarann Penilaian Pengguna terhadap Koleksi Perpustakaan Jurusan Bahasa 
Inggris Kondisi Akhir Tahun 201 0 

Secara lebih rinci, seperti terlihat pada Tabel 3, kondisi fisik koleksi dinilai oleh sebagain 

besar (62,%) pengguna derlgan penilaian BAIK. dan 25.7% dengna penilaian SANGAT BAIK. 

Hanya 1 1,4% pengguna menilai kondisi fisik koleksi Perpi~stakaan Jurusan Bahasa Inggris KURANG 

BAIK; tidak ada penggilna menilai kondisi fisik koleksi dengan penilaian TlDAK BAIK. Penilaian 

ini dipandang sebagai ha1 yang wa-jar karena sebagian besar koleksi Perpustakaan Jurusan Bahasa 

Inggris diadaka~i dalarn rentangan tahun 2007 sanipai 101 0. Namun dernikian, dari aspek ketersediaan 



koleksi pada saat dibutulikan dinilain ole11 pengguna KURANG BAIK: 31,4 % pengguna yang 

dijadikali responden ~nenilai aspek ini dengan nilai KlJRANG BAIK. dan 68,6% menilai aspek ini 

BAIK. Dari aspek ketersedian koleksi sessuai dengan bidang ilmu, sebagian besar (74,3%) pengguna 

yang men-jadi responden menilai koleks Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris BAIK. 

2. Layanan 

Layana adalah aspek yang dinilai oleh pengguna Perpustakaan Jurusan Bahasa 

Inggris yang men-jadi responden paling lemah. 22, 9% dan 34,3% responden menilai layanan 

Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris KURANG BAIK dan TIDAK BAIK. Penilaian ini 

dipengaruhi oleh bebera jenis layanan. seperti layanan referensi dan informasi. layanan 

bimbingan pengguna, layanan konsultasi bibliografis, dan layanan penelusuran informasi 

rnasih belurn berjalan optimal. Jenis layanan yang dinilai sudah baik oleh sebagaian besar 

(80.0%) pengguna adalah layanan sirkulasi (peniinjaman koleksi); hanya 20% respondedn 

menilai layanan sirkulasi KURANG BAIK. Gambarann penilaian pengguna terhadap layanan 

Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris terlihat pada Tabel 4 dan Chart 2. 

Tabel 4. Penilaian Pengguna terhadap Layayan Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris Kondisi 
Akhir Tahun 201 0. 



BAIK TIDAK BAIK 

i 
I 

KURANG BAIK 

Chart .2 Gambarann Penilaian Pengguna terhadap Layanan Perpustakaan Jurusan Bahasa 
Inggris Kondisi Akhir Tahun 201 0 

3. Failitas Pendukung Layanan 

Selain layanan. aspek yang dinilai masih redah oleh pengguna Perpustakaan Surusan 

Bahasa Inggris adalah failitas pendukung layanan yang mencakup kenyaman ruangan. 

ketersediaan meubuler, terminal koputer. katalog penelurusan koleksi, dan mesin foto kopi. 

Secara keseluruah, seperti terlihat pada Tabel 5 dan Chart 3, sebagian besar (60%) pengguna 

menilai failitas pendukung layanan sudah BAIK. Dua puluh persen (20%) pengguna pang 

menjadi responden menilai failitas pendukung layanan masih KURANG BAIK. sementara 

20% pengguna menilai failitas pendukung layanan SANGAT BAIK. 

Tabel 5. Penilaian Pengguna terhadap Failitas Pendukung Perpustakaan Jurusan Bahasa 
Inggris Kondisi Akhir tahun 20 10. 

No 

Ill. 

- 

ASPEK YANG DlNlLAl 

FASILTAS PENDUKUNG LAYANAN 
1. Kenyarnanan ruangan baca 
2. Ketersedian meubuler (kursi, mela -- baca 

loker, dll.) 
3. Terminal penelusuran koleksi 
4. Katalog (manual dan online) 

TB 

KO - 

0,O -- 

5,7 

14,3 
11,4 

5. Mesin foto kopi I 0,O 

KB 
20,O 

0,O 
17,l 

37,l 
62,9 
20,O 

B 
60,O 
51T4 
62,9 

48,6 
25,7 
60,O 1 20,O I00 

SB 
20,O 
48,6 
14,3 

0,O 
0,0 

Total 
100 
100 
100 

100 
100 



KURANG BAIK SANGAT BAIK 

I 
I 

BAIK 

Chart 3. Gambarann Penilaian Pengguna terhadap Failitas Pendukung Layanan Perpustakaan 
Jurusan Bahasa Inggris Kondisi akhir Tahun 2010 

Secara lebih rinci. aspek yang dinilai BAIK dan SANGAT BAIK oleh penggunak 

Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris adalah kenyamanan ruangan. Hal ini masuk aka1 karena 

Perpustakaan J~lrusan Bahasa lnggris baru selesai melakukan renovasi ruangan dengan 

failitas 'full carpet', dan pengonkondisi udara (AC). Ketersediaan meubuler dinilai oleh 

sebagian besar (62.9%) pengguna dengan penilaian BAIK. walaupun masih terdapat 17.1% 

menilai KURANG BAIK, dan 5,7% menilai TIDAK BAIK; Hanya 14% pengguna menilai 

meubuler Perpustakaan Jurusan Bahasa lnggris SANGAT BAIK. Aspek Fisilitas pendukung 

layanan yang dinilai oleh pengguna KURANG BAIK dan TlDAK BAIK adalah ketersedian 

alat penelusuran informasi dan koleksi baik berupa terminal komputer maupun katalog 

manual. Pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa 62.9 % responden menilai katalog manual 

Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris KLIRANG BAIK dan 11.4% menilai TIDAK BAIK; 

hanya 25% responden menilai katalog manual RAIK. Hal yang hampir sama terdapat pada 

failitas penulusuran berupa terminal komputer; 37.1% responden menilai terminal 

penelusuran koleksi dan informasi KURANG RAIK, 14.3% menilai TIDAK BAIK. dan 

48,6% menilai HIAK. 



4. Pustakawan 

Aspek yang paling menonjol dari penilaian pengguna Perpustakaan Bahasa Inggris 

adalah pustakawan dengan indikator keramahan, pengetahuant wawasan, sikap empatik 

(kepedulian dan kemauan menolong). informatif dan komunikatif. dan kehadiran (jam buka 

layanan). Secara keseluruhan, sebagain besar (68,6%) responden menilai pustakawan dengan 

penilaian BAIK, bahkan 21.1% respontlen meniberi penilaian SANGAT BAIK. Hanya 

10,3% pengguna yang menjadi responden menyatakan bahwa pustakawan KURANG BAIK. 

Gambarann tentang penilaian pengguna terhadap aspek pustakawan dapat dilihat pada Chart 

4. 

Namu secara rinci penilaian terbaik diberikan oleh pengguna pada sikap empatik- 

kepedulian dan kemauan pustakawan menolong pengguna. Aspek ini dinilai oleh 88% 

pengguna dengan penilaian BAIK dan 14% pengguna dengan penailain SANGAT BAIK. 

Hanya 8,6% responden yang memberi penilaian KURANG BAIK terhadap aspek sikap 

empatik pustakawan. Selai itu. keramahan ternlasuk aspek yang dinilai oleh pengguna 

dengan penilaian sangat memuaskan; 57.1% pengguna menialai aspek ini dengan penilaian 

BAIK, dan 37,1% pengguna memberi penilaian SANGAT BAIK. Hanya 5.7% responden 

yang menilain keramahan pustakawan clengan penilaian KURANG BAIK. Hampir sama 

dengan aspek keramahan, aspek informatif dan komunikatif pustakawan mendapat penlaian 

sangat memuaskan. 68,6% pengguna ynng men.jadi responden menilai aspek ini dengan 

penilaian BAIK. dan 25% pengguna memberi penilaian SANGAT BAIK; hanya 5.7% 

pengguna yang men-jadi responden ~nenilai aspek informatif dan komunikatif pustakawan 

dengan penilaian KURANG BAIK. Penilaian yang paling rendah diberikan oleh pengguna 

terhadap aspek pustakawan adalah kehadiran yang dalam ha1 ini jam buka layanan (hari 

Senin sampai Jum'at, jam 7:30 sampai Jam 15:OO). Walaupun 62,9% pengguna menilai jam 



buka layanan BIAK, 25% pengguna yang men.jadi responden memberi penilain KUR4NG 

BAIK. Hanya 11.4% pengguna yang menilai jam buka layanan SANGAT BAIK. Secra utuh 

penilaian pengguna terhadap aspek pustakawan Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris terlihat 

pada Table 6 dan Chart 4 

Tabel 6. Penilaian Pengguna terhadap Pustakawan Jurusan Bahasa Inggris kondisi Akhir 
tahun 2010. 

I No 1 ASPEK YANG DlNlLAl I TB I KB I 6 I SB I Total ] 

2. Pen etahuanl wawasan 
I W G t i k  (kepedulian dkemauan 1 

I 0,0 8,6 74,3 17,l 100 t - + F - -  
1 IV 1 PUSTAKAWAN 0,0 10,3 68,6 21,l 100 

I menolong) 1 0,O 1 5,7 1 80,O 1 14,3 1 100 1 - 

1. Keramah 

SANGAT BAIK KURpNG BAIK 

0,O 

4. lnformatif dan Kornunikatif 0,O 
5. Kehadiran (jam buka) 

I 
BAI K 

Chart 4. Gambarann Penilaian Pengguna terhadap Pustakawan Perpustakaan Jurusan Bahasa 
Inggris Kondisi Akhir Tahun 20 10 

5,7 

5,7 
25,7 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

Perpustkaan Jurusan Bahasa Inggris dinilai ole11 pengguna dengan penilaian BAIK. Seperti 

terlihat pada Tabel 7, 62,7% pengguna yang dijadikan responden menilai Perpustakaan 

57,1 

68,6 
62,9 

37,l 

25,7 
11,4 

100 

100 
100 



Jurusan Bahasa Ingggir baik dan 1 1 ,  1% menilai sangat baik. Namun demikian masih ada 

23,1% responden menilai bahwa Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris masih kurang baik. 

bahkan 3,0% pengguna menilai tidak baik. 

Tabel 7. 

TB KB B SB Total 
5 41 110 20 

SANGAT BAIK TIDAK BAIK KURANG BAIK 

Chart 5. Gambarann Penilaian Pengguna terhadap Perpustakaan Jurusan Bahasa Inggris 
kondisi Akhir 20 10. 

Secara lebih rinci, aspek yang dinilai paling baik oleh pengguna adalah pustakawan 

dengan indikator penilaian keramah. pengetahuan dan wawasan. sikap empatik, komunikatif 

dan informatif serta kehadiran (jam buka layanan). Dari semua indikator tersebut. indikator 

yang dinilai paling baik oleh pengguna adalah kermahan dan sikap empatik (kepedulian dan 

kesukaan pustakawan menolong pengguna. Indikator yang dinilai paling tidak baik adalah 

kehadiran yang dikaitkan dengan jam buka layanan (Senin sampai Kamis; jam 8:30 sampai 

15:OO. Jum'at, jam 7:30 sarnpai 1 1  :30). Hal ini beralasan karena sebagain besar mahasiswa 

memiliki wakt11 yang tepat untuk mengun.jungi perpustakaan di luar jam tersebut: sebagaian 

besar mahasiswa harus mengikuti jadwal perkuliahan pada jam tersebut. Sehingga mereka 

merasa kekurang waktu untuk bela-jar di perpustakaan. 



Dua aspek yang dinilai oleh pengguna kurang baik adalah layanan dan failitas 

pendukung layanan. Rendahnya penilaian pengguna terhadap dua aspek ini terkait dengan 

belum optimalnya penawaran keragaman layanan dan ruangan yang nlasih dalam kondisi 

darurat. Beberapa jenis layanan seperti layanan penelusuran informasi. layanan bimbingan 

pengguna, dan layanan konsultasi bibliografis masih belum optimal ditawarkan kepada 

pengguna, karena keterbatasan sumbe daya manusia. Selaian itu, Perpustakaan Jurusan 

Bahasa Inggris belum memiliki terminal penelurt~san informasi yang memadai: dengan satu 

terminal komputer yang terhubung ke jaringan yang masih sangat kurang baik, pengguna 

menemui kesulitan menelusur koleksi lokal dan informasi global. 

Koleksi adalah aspek yang dinilai oleh sebagian besar pengguna dengan penilaian 

relatif baik, walaupun masih terdapat sebagian kecil pengguna menilai kurang baik. Aspek 

koleksi yang dinilai paling lemah oleh pengguna adalah ketersidaan koleksi pada saat 

dibutuhkan. Ini berarti bahwa jumlah koleksi yang tersia masih belum cukup memenuhi 

kebutuhan mahasiswa dan dosen Jurusan Bahasa Inggris. Koleksi yang dinilai kurang adalah 

koleksi dalam biang sastera dan fiksi. Sedangkan koleksi untuk bidang pengajaran bahasa 

dan linguistik sudah cukup memadai. walaupun beberapa buku yang sangat dibi~tuhkan 

masih belum tersedia. 



Lampiran 1. Instrumen Pengumpulan Data 

PERPUSTAKAAN JURUSAN BAHASA INGGRIS FBS UNP 

ANGKET KEPUASAN PENGGUNA 

Pengguna yang berbahagia, 

Untuk menigkatkan kualitas layanan dan koleksi perpustakaan kita, dimohon kesedian Saudara 
mengisi angket berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan penilaian Anda 

si fisik koleksi 

Silakan tulis saran Anda di biwah ini: 

Ill. FASILTAS PENDUKUNG LAYANAN 
1. Kenyamanan ruangan baca 
2. Ketersedian meubuler (kursi, meja baca 

loker, dll.) 
3. Terminal penelusuran koleksi 
4. Katalogmanual - dan -- online) - 

5. Mesin foto kopi 

IV 
-- - -- - - 

PUSTAKAWAN 
1. Keramah -- 
2. Pengetahuanl wawasan 
3. Empatik (kepedulian &kemauan menolong) -. - 

4. lnformatif dan Komunikatif 
5. Kehadiran (jam buka) 

. -- - 

- 
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