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Dalam penelitian persepsi mahasiswa terhadap profesi pustakawan, terdapat dua 

rumusan masalah yang disampaikan peneliti yaitu tentang sejauh mana persepsi 

mahasiswa terhadap profesi pustakawan berdasarkan kinerjanya dalam memberikan 

layanan kepada pengguna perpustakaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

persepsi mahasiswa tentang pustakawan. 

Berdasarkan pertanyaan peneliti tersebut diatas, maka peneliti akan 

menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan dan analisis data 

pada Bab III : 

1. Mahasiswa FISIP datang ke perpustakaan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang diperlukannya dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkuliahan. Pada temuan ini terlihat bahwa mahasiswa FISIP berharap bahwa 

perpustakaan akan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dicarinya. 

2. Mahasiswa FISIP sebagaian besar mengetahui tentang pengertian profesi 

pustakawan dan tugas-tugas yang dilaksanakan pustakawan baik dalam 

pengadaan, pengolahan maupun pengelolaan sumber informasi. 

3. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh mahasiswa FISIP 

dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh pustakawan, pada penelitian 
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ini dapat terlihat bahwa mahasiswa FISIP ternyata merasa cukup puas dengan 

sikap pustakawan pada setiap layanan di Perpustakaan Pusat Kampus B. Selain itu 

ternyata menurut mereka pustakawan di Perpustakaan 
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Pusat Kampus B telah melakukan tugas-tugas mereka sebagai pustakawan 

dengan cukup baik. 

4. Dari kesimpulan-kesimpulan diatas dapat diketahui jika ternyata mahasiswa 

FISIP memiliki persepsi yang cukup baik terhadap profesi pustakawan 

khususnya pustakawan yang berkerja di Perpustakaan Pusat Kampus B Unair. 

5. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa FISIP tentang 

profesi pustakawan salah satunya yang paling dominan adalah faktor 

pengalaman. Mahasiswa FISIP ternyata sering datang dan menggunakan layanan 

yang disediakan oleh Perpustakaan Pusat Kampus B Unair. Dari pengalaman 

mereka tersebut sebagian besar mahasiswa FISIP merasa sudah cukup puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan, hal ini dikarenakan 

pustakawan dianggap cukup mampu menyediakan informasi secara cepat dan 

tepat, dalam hal sikap mahasiswa FISIP juga cukup puas dengan sikap 

pustakawan yang saat ini jadi lebih ramah terhadap para pengguna perpustakaan. 

Hanya saja untuk koleksi-koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan Pusat 

Kampus B harus lebih up to date/ muthakir. 
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