
1 

 

KUALITAS PELAYANAN BAGI PEMUSTAKA DISABILITAS NETRA DI BRAILLE 

CORNER PERPUSTAKAAN UMUM KOTA MALANG 

 

Oleh: Hesty Putri Agustin (071311633019)  

Email: hestyagustin@gmail.com  

 

 

Abstrak 

Penelitan ini mengkaji tentang kualitas pelayanan bagi pemustaka disabilitas netra di Braille Corner 

Perpustakaan Umum Kota Malang, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

kualitas pelayanan yang diberikan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang. Metode 

SERVQUAL digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan Braille Corner berdasarkan 5 dimensi 

yang dijadikan indikator pengukuran yaitu reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan bukti fisik (tangible). Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengambilan sampel aksidental (Accidental 

Sampling). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada dimensi reliabilitas 

(reliability) dinilai buruk dengan skor rata-rata 2,49, kualitas pelayanan pada dimensi daya tanggap 

(responsiveness) dinilai buruk dengan skor rata-rata 2,41, kualitas pelayanan pada dimensi jaminan 

(assurance) dinilai baik 2,59, kualitas pelayanan pada dimensi perhatian (empathy) dinilai baik 2,74 

dan kualitas pelayanan pada dimensi bukti fisik (tangible) dinilai baik dengan skor rata-rata 2,6. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan bagi 

pemustaka disabilitas netra di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang dinilai baik dengan 

skor rata-rata 2,57. Namun, kualitas pelayanan bagi pemustaka disabilitas netra di Braille Corner 

Perpustakaan Umum Kota Malang perlu untuk ditingkatkan lagi, khususnya pada dimensi reliabilitas 

(reliability) dan daya tanggap (responsiveness). 

 

Kata Kunci : kualitas pelayanan, pemustaka disabilitas netra, braille corner.  
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Abstract 

This study examines the service quality for the blind disability’s user  in Braille Corner Malang Public 

Library, where this research is conducted to find out how the quality of services provided in Braille 

Corner Public Library Malang City. SERVQUAL method is used to know the quality of Braille 

Corner service based on 5 dimensions which is used as measurement indicator that is reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangible. This research uses descriptive quantitative research 

method with accidental sampling method. The results of this study indicate that service quality on the 

reliability dimension is considered poor with an average score of 2,49, the service quality on the 

responsiveness dimension is considered poor with an average score of 2,41, the service quality on the 

assurance dimension is considered good with an average score of 2,59, the service quality on the 

empathy dimension is considered good with an average score of 2,74 and service quality on the 

tangible dimension is considered good with an average score of 2,6. Based on the result, it can be 

concluded that overall service quality for the blind disability’s user in Braille Corner Malang Public 

Library is good with an average score of 2,57 .However, the quality of service for the blind 

disability’s user in Braille Corner Malang Public Library needs to be improved again, especially on 

the reliability and responsiveness dimension. 

 

Keywords: service quality, blind user, braille corner. 
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Pendahuluan 

 
Di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 tercatat bahwa jumlah 

penyandang disabilitas mencapai 6.008.661 orang (BPS,2012). Hal ini menunjukkan angka yang tidak 

kecil jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana terjadi ketidakseimbangan diantara keduanya. 

Hal tersebut terlihat dari adanya diskriminasi terhadap kaum berkebutuhan khusus terutama pada 

fasilitas publik yang masih minim tersedia untuk disabilitas padahal untuk menjalankan aktivitas 

selayaknya masyarakat pada umumnya, mereka membutuhkan fasilitas yang lebih karena keterbatasan 

yang mereka miliki. Bahkan secara realitas maupun survei penelitian menunjukkan bahwa hanya 

kurang dari 10% penyandang disabilitas yang bisa leluasa mengakses pelayanan publik, itupun hanya 

terbatas bagi mereka yang tinggal di perkotaan (Aziz, 2014:47). 

Minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas tidak hanya terjadi pada fasilitas umum yang 

banyak dijumpai di ruang publik saja namun juga fasilitas pendidikan, pada tingkat Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di beberapa daerah 

sudah menyediakan sekolah pendidikan luar biasa namun jumlahnya masih minim. Pada tahun 2015 

berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia jumlah total 

Sekolah Luar Biasa di Indonesia baik negeri maupun swasa hanya sebesar 1.962 sekolah yang 

tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Kemdikbud, 2015). Perguruan tinggi di Indonesia pun baik 

negeri maupun swasta masih sangat minim yang memperbolehkan calon mahasiswa berkebutuhan 

khusus untuk ikut dalam seleksi masuk perguruan tinggi, ini tentunya menjadi penghambat bagi kaum 

disabilitas di Indonesia untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 disebutkan jika negara itu memiliki 

tanggungjawab untuk menyediakan berbagai fasilitas baik fasilitas kesehatan maupun juga fasilitas 

pelayanan umum yang baik dan layak. Namun realitanya peraturan tersebut belum benar-benar 

diimplementasikan di Indonesia melalui sarana dan prasarana publik meskipun jumlah penyandang 

disabilitas semakin bertambah tiap tahunnya. Thohari (2014) mengatakan bahwa fasilitas bagi 

penyandang disabilitas sulit sekali dijumpai di ruang publik. Berbeda halnya dengan fasilitas publik 

dan fasilitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat yang dianugerahi kesehatan jasmani dan 

rohani dimana mereka mendapatkan fasilitas publik yang layak dan memadahi sehingga memudahkan 

aksesibilitas mereka dalam kegiatan sehari-hari. Kemudahan akses bagi masyarakat umum tersebut 

banyak dijumpai di ruang-ruang publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan juga lembaga-

lembaga pendidikan unggulan sedangkan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas justru 

sebaliknya, padahal mereka seharusnya mendapatkan hak yang sama sebagai Warga Negara 

Indonesia. 
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Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pembangunan sarana prasarana dan 

ruang pelayanan menurut Kristyan Dwijosusilo (dalam Aziz, 2014:134) dikarenakan penyandang 

disabilitas dianggap tidak banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah, bahkan sebaliknya 

menjadi beban. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan yang mencolok 

antara kaum disabilitas dan masyarakat bukan penyandang disabilitas dari berbagai segi seperti 

pendidikan, pengetahuan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, sehingga tidak mengherankan jika di 

Indonesia ini sangat jarang ditemui penyandang disabilitas yang berpendidikan tinggi. Kesenjangan 

ini juga menggiring persepsi masyarakat terhadap kaum disabilitas, dimana mereka memandang 

sebelah mata penyandang disabilitas, bahkan tidak sedikit pula yang menjauhi penyandang disabilitas 

karena menganggapnya sebagai sosok yang harus dihindari.  

Para orangtua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus juga tidak dapat menghindari 

perasaan malu dan cibiran dari masyarakat mengenai kondisi anak mereka sehingga sebagian besar 

orang tua akan memilih untuk mengasingkan anaknya dari kehidupan sosialnya untuk menghindari 

adanya hinaan yang berlebihan, hal ini berdasarkan hasil penelitian (Anggraini, 2013:261) yang 

berjudul Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus menunjukkan bahwa 58, 62 % 

orang tua yang menjadi respondennya merasa malu memiliki anak yang tergolong berkebutuhan 

khusus. Keadaan yang demikian tersebut cukup memprihatinkan, padahal orang berkebutuhan khusus 

justru membutuhkan rangkulan yang lebih dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan 

dorongan yang positif dari lingkungan sekitar baik dari masyarakat maupun juga pemerintah. 

Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalam 

menyesuaikan diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat dan lingkungan sekitar berupa celaan 

atau belas kasihan ketika memandang mereka (Pricyllia,2016: 105).  

Minimnya fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah serta pandangan sebelah mata 

masyarakat terhadap kaum disabilitas di Indonesia menjadi faktor penghambat berkembangnya 

penyandang disabilitas, sehingga sulit bagi mereka untuk dapat hidup mandiri dan bekerja selayaknya 

masyarakat pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas. Terlebih di usia produktif, 

penyandang disabilitas tentu saja dapat berkarya dan menunjukkan eksistensi dirinya, namun dengan 

rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki tentu saja hal tersebut tidak mudah untuk 

dilakukan. Padahal kemampuan mengakses informasi dan fasilitas publik seluas-luasnya akan sangat 

bermanfaat guna memperkecil ketergantungan terhadap bantuan orang lain (Aziz, 2014:47). 

Salah satu fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah adalah perpustakaan umum. 

Perpustakaan umum merupakan salah satu tempat untuk menunjang akses informasi masyarakat 

umum yang terdiri dari berbagai berbagai kalangan yang berbeda, baik dari segi usia, jenis kelamin, 

status ekonomi, latar belakang pendidikan, pekerjaan, tidak terkecuali juga bagi mereka yang 

berkebutuhan khusus, karena sumber informasi yang ada di perpustakaan memang idealnya dapat 

dilayankan kepada masyarakat tanpa membedakan status, ras ataupun kondisi fisik dan psikis dari 

setiap pemustakanya (Aziz, 2014:8). Di Indonesia sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa 
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fasilitas umum yang tersedia bagi disabilitas masih sangat minim termasuk perpustakaan, meskipun 

beberapa tahun terakhir sudah mulai muncul geliat dari perpustakaan-perpustakaan umum yang 

memperhatikan hak-hak kaum disabilitas untuk mendapatkan kemudahan akses informasi.  

Perpustakaan umum yang menyediakan layanan bagi pemustaka disabilitas antara lain adalah 

Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta yang memiliki layanan baru yaitu Blind Corner serta 

perpustakaan Grhatama Pustaka, perpustakaan baru di Yogyakarta milik Pemerintah Provinsi yang 

diresmikan oleh Gubernur DIY pada tanggal 21 Desember 2015 silam itu juga dilengkapi dengan 

fasilitas dan koleksi yang diperuntukkan bagi pemustaka disabilitas. Tidak hanya Yogyakarta saja 

yang memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas, Perpustakaan milik Pemerintah Kota kedua 

terbesar di Jawa Timur, yaitu Perpustakaan Umum Kota Malang juga melakukan hal yang sama, ini 

tercermin dengan  diresmikannya Braille Corner pada tahun 2015 yang diperuntukkan bagi 

penyandang disabilitas netra (Lolytasari, 2015:16).  

Kebijakan tersebut tidak dapat lepas dari jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang yang 

telah mencapai 135.000 jiwa dari penduduk Malang yang berjumlah 894.653 jiwa pada tahun 2012 

dan pada tahun 2013 Kota Malang sendiri ditetapkan sebagai kota inklusif dan ramah terhadap 

penyandang disabilitas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Thohari, 2014:28). 

Perpustakaan Umum Kota Malang ini merupakan satu-satunya perpustakaan umum di Jawa Timur 

yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra. Disabilitas netra 

merupakan sebutan bagi mereka yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk 

berfungsi dalam pendidikan dan aktifitas lainnya tanpa menggunakan alat, latihan atau bantuan lain 

secara khusus (Shalehah, 2014:17).  

Adanya layanan braille corner patut untuk diapresiasi karena telah membuktikan bahwa 

Perpustakaan Umum Kota malang memiliki perhatian terhadap kaum disabilitas khususnya 

penyandang disabilitas netra, layanan ini dapat mewujudkan impian penyandang disabilitas netra 

untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat awas pada umumnya dalam hal fasilitas 

maupun penyediaan sumber informasi. Kemudahan akses informasi tersebut dapat menambah 

pengetahuan dalam diri mereka serta membuka pikiran dan wawasan dari disabilitas netra itu sendiri. 

Hal tersebut berdampak positif karena dengan terbukanya wawasan mereka maka akan 

membangkitkan rasa percaya diri pada diri mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat awas dan 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sehingga diskriminasi yang selama ini mereka 

alami dapat perlahan-lahan menghilang. 

Sebagai perpustakaan yang telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang 

disabilitas maka secara tidak langsung Perpustakaan Umum Kota Malang sudah selayaknya 

memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada pemustakanya, baik dari segi fasilitas, koleksi, 

maupun pustakawannya. Melihat kondisi fisik, mental dan karakteristik pemustaka disabilitas secara 

umum mengharuskan seorang pustakawan untuk memahami secara tepat bagaimana melayani tiap 

pemustaka berkebutuhan khusus tersebut melalui sisi pendekatan psikologis, kognitif maupun secara 



6 

 

humanis (Aziz, 2014:9). Dalam menggunakan layanan Braille Corner, bukan tidak mungkin  

pemustaka disabilitas netra mengalami hambatan baik dari penggunaan koleksi maupun akses menuju 

ruangan braille corner itu sendiri mengingat keterbatasan penglihatan yang dimiliki. Oleh karena itu, 

bimbingan dan  pendampingan dari pustakawan sangatlah dibutuhkan terutama bagi pemustaka yang 

baru pertama kali memanfaatkan Braille Corner. Mobilitas yang rendah dikarenakan minimnya 

fasilitas menyebabkan penyandang disabilitas netra tidak mudah untuk mengakses informasi serta 

fasilitas-fasilitas umum lainnya (Aziz, 2014:47). 

Sviokla dalam Lupiyoadi (2006:181) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menentukan 

tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan.  Maka dari itu, pelayanan yang diberikan oleh Braille Corner kepada 

pemustaka disabilitas netra sangat menentukan kualitas dan keberhasilan dari Braille Corner sebagai 

layanan yang baru 2 tahun berdiri dan meskipun tidak banyak perpustakaan umum lain di Indonesia 

terutama di Jawa Timur yang juga menyediakan layanan bagi pemustaka disabilitas netra bukan 

menjadi alasan bagi Braille Corner untuk tidak memperhatikan kualitas dari setiap layanannya  karena 

hal tersebut sangat berkaitan erat terhadap bagaimana keberlangsungan layanan braille corner itu 

sendiri kedepannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti bermaksud 

untuk meneliti bagaimana kualitas pelayanan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang ? 

 

Tinjauan Pustaka 

Kualitas Pelayanan 

Lewis & Booms (dalam Tjiptono, 2012:157) mendefinisikan kualitas pelayanan secara 

sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang mampu diberikan oleh penyedia layanan 

jasa sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Jadi dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan merupakan 

kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa 

yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung tersebut. 

 

Dimensi Kualitas Layanan (SERVQUAL) 

Pada tahun 1988, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2009 : 270) 

menyebutkan lima dimensi utama kualitas pelayanan, yaitu :  

1. Reliabilitas (Reability) adalah kemampuan penyedia layanan jasa untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan segera, tepat, akurat, terpercaya dan memuaskan pelanggan. Ada 2 aspek utama 

reliabilitas, yaitu konsistensi kerja (performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Pada 

dimensi ini penyedia jasa layanan dituntut untuk dapat menyediakan layanan kepada pelanggannya 

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan diawal. Kinerja peyedia layanan jasa didalam hal ini 

haruslah sesuai dengan harapan dari pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa adanya kesalahan, sikap yang simpatik dan  dengan akurasi yang 

tinggi.  
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2. Daya Tanggap (Responsiveness) adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh penyedia 

layanan jasa untuk membantu para pelanggannya dan memberikan layanan jasa kepada pelanggan 

dengan cepat dan tanggap. Pada dimensi ini penyedia layanan jasa tidak boleh membiarkan 

pelanggannya untuk terlalu lama menunggu layanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Dalam hal 

ini penyedia layanan jasa dituntut untuk memberikan pelayanan responsif, membiarkan konsumen 

menunggu adalah persepsi yang negatif di dalam kualitas pelayanan. 

3. Jaminan (Assurance) adalah kemampuan penyedia layanan jasa yang mencakup pengetahuan, 

kompetensi, kesopanan dari para staf dan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 

rasa kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap pelanggan agar bebas dari rasa bahaya, 

risiko atau keragu-raguan. Pada dimensi ini penyedia layanan jasa dituntut untuk dapat 

meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada pihak penyedia layanan jasa. Hal ini meliputi 

beberapa komponen antara lain yaitu komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun (couriesy). 

4.  Empati (Emphaty) adalah suatu kemampuan penyedia layanan jasa untuk dapat menjalin hubungan 

yang baik,  memberikan perhatian yang bersifat undividual atau pribadi dan pemahaman atas 

kebutuhan individual pelanggan. Pada dimensi ini penyedia layanan jasa dituntut untuk mengenal 

pelanggan dengan baik sehingga  dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan dari 

pelanggan. Dalam hal ini penyedia layanan jasa diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

5. Bukti fisik (Tangible) adalah suatu kemampuan penyedia layanan jasa untuk menyediakan 

tampilan fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi dengan baik kepada 

pelanggan. Pada aspek ini penyedia layanan jasa dituntut untuk dapat menyediakan fasilitas, sarana 

prasarana dan tampilan fisik karyawan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan 

pelanggan dalam menggunakan layanan jasa. Penampilan dan kemampuan sarana prasarana fisik 

tempat pemberian layanan jasa yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan jasa.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel 

aksidental (Accidental Sampling) yaitu cara pengambilan sampel penelitian yang dilakukan dari siapa 

saja yang kebetulan ada di lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

sebanyak 30 responden.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan data penelitian ini adalah editing, 

coding dan tabulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 22. 
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Pembahasan 

Hasil temuan data mengenai kualitas pelayanan bagi pemustaka disabilitas netra di braille 

corner Perpustakaan Umum Kota Malang , dapat dirangkum sebagai berikut : 

Tabel I.  Kualitas Pelayanan Bagi Pemustaka Disabilitas Netra di Braille Corner  

 

No. Dimensi Skor Rata-rata Kategori 

1. Reliabilitas (reliability) 2,49 Buruk 

2. Daya tanggap (responsiveness) 2,41 Buruk 

3. Jaminan (assurance) 2,59 Baik 

4. Perhatian (empathy) 2,74 Baik 

5. Bukti fisik (tangible) 2,60 Baik 

 Total 12,83  

 Rata-rata keseluruhan    2,57   (Baik) 

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner 

 

 

Reliabilitas (Reliability) 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono (2009) menyebutkan bahwa reliabilitas adalah 

konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa kualitas pelayanan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang berdasarkan dimensi 

reliabilitas (reliability) dinilai buruk oleh pemustaka disabilitas netra dengan prosentase sebesar 

56,46%. Salah satunya dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara koleksi yang disediakan di braille 

corner dengan koleksi yang menjadi kebutuhan pemustaka disabilitas netra, dimana pada pernyataan 

ini dinilai buruk oleh responden dengan prosentase sebesar 19,81%, padahal menurut Sutarno (2006) 

koleksi atau sumber informasi perpustakaan merupakan salah satu pilar atau kekuatan dan daya tarik 

utama bagi pengunjung. Apabila kebutuhan informasi seseorang dapat terpenuhi di suatu 

perpustakaan maka ia akan merasa puas dan akan memenuhi kebutuhan informasinya ditempat yang 

sama secara berulang-ulang (Julianti,2010).  

Perpustakaan sebagai tempat penyedia sumber informasi sudah seharusnya dapat diandalkan 

untuk menyediakan kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara perpustakaan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan infomasi 

pengguna untuk kemudian menetapkan solusi perbaikan (Nashihudidin, 2016). Mengingat pemakai 

informasi mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya 

(Munir,2009).  Dalam pelaksanaannya tentu braille corner membutuhkan pustakawan yang menguasai 

hal tersebut. Pada perpustakaan yang menangani pemustaka khusus, diperlukan seseorang yang ahli 

dalam bidang atau subyek yang ditanganinya, dengan demikian mereka selalu dapat memastikan 
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bahwa koleksi yang dilayankan telah sesuai dengan kebutuhan pemustaka (Chowdhury dalam 

Mutia,2015).  

 

Daya Tanggap (Responsiveness) 

Kualitas layanan berdasarkan dimensi daya tanggap di Braille Corner meliputi komponen 

yang berkaitan dengan kemampuan Braille Corner dalam kesediaan dan kesiapannya menyediakan 

pustakawan braille yang selalu siaga dan sigap untuk membantu serta merespon para pemustaka 

disabilitas netra dalam memanfaatkan layanan di braille corner (Tjiptono, 2005). Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota 

Malang berdasarkan dimensi daya tanggap (responsiveness) dinilai buruk oleh pemustaka disabilitas 

netra dengan prosentase sebesar 75,39%. Braille corner dapat dikatakan tidak tanggap dalam melayani 

pemustaka, hal ini dibuktikan dengan mayoritas jawaban pemustaka sebesar 83,3%  yang menyatakan 

tidak setuju bahwa pustakawan selalu menanyakan koleksi yang dibutuhkan, hal ini mengakibatkan 

penilaian buruk dari responden sebesar 18,23 %.  

Selain itu 70% pemustaka disabilitas netra juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap 

pernyataan bahwa pustakawan membantu mencarikan koleksi yang dibutuhkan pemustaka, sehingga 

mendapatkan penilaian buruk dari responden sebesar 19,06%, padahal menurut Nashihuddin (2016) 

pustakawan seharusnya menganggap pemustaka/pengguna layanan sebagai “tamu istimewa”, yang 

perlu dilayani sebaik mungkin, namun pihak braille corner sepertinya tidak terlalu memperhatikan 

perlunya bersikap tanggap dan cepat dalam melayani pemustaka meskipun pemustaka yang menjadi 

penggunanya merupakan disabilitas netra yang dengan keterbatasannya membutuhkan perhatian yang 

lebih intens. Keterbatasan pemustaka dalam melakukan penelusuran informasi merupakan salah satu 

kendala dalam menemukan sumber-sumber informasi yang diperlukan, dalam hal ini dibutuhkan 

seorang intermediary yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut, pustakawan merupakan 

intermediary (Rifai, 2002:13). Dimana pustakawan memiliki tanggung jawab untuk membantu 

pemustaka dalam memenuhi kebutuhan sumber informasi mereka. 

 

 

 

Jaminan (Assurance) 

Jaminan berarti kemampuan para pustakawan selalu bersikap baik serta menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap masalah atau pertanyaan dari 

pemustaka (Tjiptono, 2009). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di 

Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang berdasarkan aspek jaminan (assurance) dinilai baik 

oleh pemustaka disabilitas netra dengan prosentase sebesar 67,60%. 

Sebagai agen informasi bagi pemustaka disabilitas netra, pustakawan braille corner sudah 

pasti sering mendapatkan pertanyaan dari pemustaka baik mengenai koleksi di braille corner maupun 
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informasi tentang braille corner lainnya, oleh karena itu, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi 

pustakawan haruslah baik, sesuai dengan yang dikatakan oleh Batubara  (dalam Nashihuddin, 2016) 

bahwa kompetensi komunikasi pustakawan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan layanan 

perpustakaan terutama pustakawan yang berada di bagian pelayanan.  

Kemampuan tersebut sepertinya juga dimiliki oleh pustakawan braille corner, terbukti dengan 

66,7% pemustaka braille corner mengatakan persetujuannya mengenai pernyataan bahwa kemampuan 

komunikasi pustakawan baik. Hal ini mendapatkan penilaian baik dari responden sebesar 13,48%, 

kemampuan berkomunikasi yang baik dari pustakawan braille corner dapat memudahkan komunikasi 

antara keduanya mengingat keterbatasan penglihatan dari pemustaka, sehingga komunikasi secara 

verbal menjadi aspek yang sangat penting guna mempermudah penyampaian pelayanan dari 

pustakawan kepada pemustaka.  

 

Perhatian (Empathy) 

Menurut Tjiptono (2009) perhatian (Emphaty) adalah kemampuan penyedia layanan jasa 

untuk memberikan perhatian yang bersifat undividual atau pribadi kepada pelanggan. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota 

Malang pada dimensi perhatian (empathy) dinilai baik oleh pemustaka disabilitas netra dengan 

prosentase sebesar 64,97%.  Sebagai pelayan publik, kepekaan dari pustakawan kepada pengguna 

menjadi aspek penting untuk menciptakan komunikasi yang baik antara keduanya.  

Pernyataan senada juga diutarakan oleh Effendy (dalam Nashihuddin ,2016) bahwa 

komunikasi sangat penting didalam perpustakaan untuk menentukan kualitas layanan perpustakaan 

yang ideal, khususnya hubungan komunikasi interpersonal. Hal tersebut nampaknya telah dilakukan 

oleh pihak braille corner karena berdasarkan pernyataan bahwa pustakawan bertutur kata baik, lembut 

dan ramah dinilai sangat baik dengan prosentase sebesar 25,04% oleh pemustaka. Dari semua 

responden 100% menyatakan setuju bahwa pustakawan braille corner memiliki tutur kata yang baik, 

lembut dan ramah saat berbicara (lihat tabel III.28). Hal ini telah sesuai dengan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh pustakawan kepada pemustakanya, dengan tutur kata yang baik itu menunjukkan 

bahwa pustakawan membuka jalan untuk melakukan interaksi yang baik secara personal kepada 

pemustaka. 

 

Bukti Fisik (Tangible) 

Kualitas layanan berdasarkan dimensi bukti fisik di Braille Corner meliputi komponen yang 

berkaitan dengan kemampuan Braille Corner untuk  memberikan pelayanan berupa fasilitas fisik, 

ruangan, perlengkapan, sarana prasarana, koleksi serta penampilan karyawan untuk menciptakan 

kenyamanan bagi pemustaka (Tjiptono,2009). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas 

pelayanan di Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang dinilai baik oleh pemustaka disabilitas 

netra dengan prosentase sebesar 51,51%.  
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Dalam upaya memberikan kenyamanan bagi pemustaka disabilitas netra, pihak braille corner 

sudah selayaknya memperhatikan setiap komponen pelayanannya secara fisik agar pemustaka selalu 

ingin menikmati layanan braille corner, dimana faktor fasilitas dan tempat yang menjadi pendukung. 

Menyadari yang menjadi penggunanya merupakan disabilitas netra, sudah menjadi kewajiban bagi 

pihak braille corner untuk menyediakan fasilitas dan koleksi-koleksi khusus bagi mereka. Penyediaan 

fasilitas yang memadai mempengaruhi kualitas dari sebuah perpustakaan (Wulandari, 2016).  

Hal senada juga diungkapkan oleh Dahlan (dalam Kamaliyah, 2015) bahwa salah satu hal 

yang mendorong pemustaka betah berada di perpustakaan adalah keadaan lingkungan fisik yang 

memadai. Tersedianya koleksi dalam kondisi yang baik juga menjadi pertimbangan dari pengguna 

menggunakan layanan braille corner. Salah satu unsur utama perpustakaan adalah ketersediaan 

koleksi, tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai , perpustakaan tidak akan dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada para pemustakanya (Novantri, 2011:16). 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini terdapat temuan-temuan data baru yang didapat selama dalam penelitian 

di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat 

pada bab 1 dan data dari bab sebelumnya. Kualitas pelayanan bagi pemustaka disabilitas netra di 

braille corner Perpustakaan Umum Kota Malang dilihat dari dimensi reliabilitas (reliability) memiliki 

rata-rata skor 2,49 dengan kategori buruk, daya tanggap (responsiveness) memiliki rata-rata skor 2,41 

dengan kategori buruk, jaminan (assurance) memiliki rata-rata skor 2,59 dengan kategori baik, 

perhatian (empathy) memiliki rata-rata skor 2,74 dengan kategori baik dan bukti fisik (tangible) 

memiliki rata-rata skor 2,60 dalam kategori baik. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan bagi 

pemustaka disabilitas netra di braille corner Perpustakaan Umum Kota Malang dinilai dalam kategori 

baik dengan skor rata-rata 2,57. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan 

beberapa saran untuk Braille Corner Perpustakaan Umum Kota Malang antara lain sebagai berikut : 

1. Pihak Braille corner perlu untuk  meningkatkan pelayanannya kepada pemustaka disabilitas 

netra pada dimensi reliabilitas, dimana braille corner dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan seperti yang dijanjikan diawal, hal tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian 

kepada pemustaka disabilitas netra tentang koleksi baru yang dimiliki oleh braille corner 

ketika pemustaka disabilitas netra mendatangi braille corner. Kedua, braille corner perlu 

menyesuaikan koleksi yang dimiliki oleh braille corner dengan koleksi yang dibutuhkan oleh 

pemustaka, ini dapat dilakukan dengan analisis kebutuhan pemustaka melalui survey kepada 
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pemustaka yang datang ke braille corner mengenai koleksi yang mereka inginkan dan 

butuhkan.  

2.  Pihak Braille corner perlu untuk meningkatkan pelayanannya kepada pemustaka disabilitas 

netra pada dimensi daya tanggap, dimana pustakawan perlu dituntut untuk memberikan 

pelayanan dengan cepat dan tepat kepada pemustaka disabilitas netra ketika pemustaka 

mengalami kesulitan dalam mencari koleksi atau sumber informasi yang dibutuhkan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan diberikannya pembekalan (pelatihan dan pengembangan) mengenai 

cara menghadapi pemustaka disabilitas netra, cara membaca huruf braille serta penggunaan 

teknologi informasi yang berhubungan dengan pemustaka disabilitas netra sehingga 

pustakawan braille corner dapat membantu pemustaka dalam mencari koleksi atau sumber 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat serta perlu adanya evaluasi berjangka dari 

pihak perpustakaan untuk menilai bagaimana ketanggapan pustakawan dalam melayani 

pemustaka. 

Daftar Pustaka 

 

Anggraini, Rima Rizki. 2013. Persepsi Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol. 1: 258-265. 

 

Aziz, Safrudin. 2014. Perpustakaan Ramah Difabel. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 

 

Badan Pusat Statistik. 2012. Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 2012. Jakarta: Badan Pusat 

Statistik Republik Indonesia. 

 

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Julianti, Dwi. 2010. Kepuasan Pemakai Koleksi Terhadap Koleksi dan Layanan Perpustakaan Badan 

Litbangkes. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 

 

Kamaliyah, Athiyah. 2015. Pengaruh Pemindahan Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang ke 

Lokasi Pariwisata Pantai Kartini Terhadap Minat Kunjung Pemustaka. Skripsi. UIN Sunan 

Kalijaga. Yogyakarta. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2015/2016. 

Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

 

Lupiyoadi, Rambat dan A.Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat. 

  

Munir, Sirojul. 2009. Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan SMP Islam Al Syukro. Skripsi. UIN 

Syarif Hidayatullah. Jakarta. 

 

Mutia, Fitri. 2015. Kondisi Layanan Perpustakaan Khusus bagi Penyandang Cacat di Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surabaya. Record and Library Journal. Vol.1,No.1.  

 

Nashihuddin, Wahid. 2016. Membudayakan Knowledge Sharing di Perpustakaan: Upaya dan Solusi 

Pustakawan Referensi Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Pengguna. Karya Tulis 

Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.Hal. 1-13. 



13 

 

 

Novantri, Fauzah. 2011. Pemanfaatan Koleksi Umum oleh Pemustaka di Perpustakaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRP RI). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 

 

Priscyllia, Fanny. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang 

Disabilitas.2016. Lex Crimen. Vol. V:105-112. 

 

Rifai, Agus. 2002. Peran Pustakawan Intermediary Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemakai. 

Al Maktabah: Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan.Vol.4, No.2. 

 

Sutarno, NS. 2006. Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Sagung Seto. 

Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang 

Disabilitas di Kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies. Vol. 1 Issue 1: 27-37. 

 

Tjiptono, Fandy. 2009. Service Marketing. Yogyakarta : Marknesis. 

 

Tjiptono, Fandy. 2012. Pemasaran Jasa. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 

 

Wulandari, Ratna. 2016. Layout Perpustakaan Sebagai Daya Tarik Perpustakaan Untuk Meningkatkan 

Minat Baca Pengguna Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Ilmiah D3 

Perpustakaan.Vol 1.No 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


