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Abstract 

This research examines the user's attitude toward the application of penalty sanctions 
for late return of books. Fine sanctions serve as an effective tool for borrowers to return 
books on time and keep access to other users. it is done by the library to keep its collection to 
be utilized by all users. Researchers use the attitude concept of Saifudin Azwar to measure 
attitudes based on 3 components, namely: cognitive, affective and conative. This research 
was conducted by using descriptive quantitative research method with the number of 
respondents 100 library users. Sampling is done by purposive sampling, with the criteria is 
active student year 2012 - 2016 and has been subjected to sanctions penalty late return of the 
book. Data collected using questionnaires and probing interviews. Data analysis techniques 
use frequency tables and cross tables. From the results of this study is known if the library 
users have a high attitude on the application of sanctions penalties delay the return of books 
and have a tendency toward the positive. Keywords: Attitude, Sanction Fines Delay Return of 
Book, Library Users 
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A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku ditepakan di 
perpustakaan sebagai salah satu upaya 
untuk memperlancar sirkulasi layanan 
peminjaman buku supaya seluruh koleksi 
yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik 
karena pada dasarnya pengguna 
mempunyai hak yang sama dalam 
memanfaatkan koleksi yang ada.  

Sebagai upaya untuk menunjang 
kelancaran dan keteraturan pelaksanaan 
kegiatan layanan di perpustakaan perlu 
diterapkan peraturan dan tata tertib yang 
wajib dipatuhi oleh seluruh pemakai 
perpustakaan dan dijadikan pegangan bagi 
petugas bagian pelayanan (Rahayu, 2011). 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
perpustakaan adalah dengan menerapkan 

peraturan pada layanan sirkulasi, yaitu 
dengan menerapkan sanksi pada pengguna 
yang mengebalikan buku melebihi batas 
waktu yang telah ditentukan. Hal ini 
merupakan salah satu bentuk dari 
kebijakan perpustakaan dengan tujuan 
memberikan efek jera kepada pengguna 
yang melanggar tata tertib perpustakaan..  

 Pada penerapannya, terdapat 
perbedaan pendapat terkait sanksi denda 
yang diterapkan pada perpustakaan. 
Menurut Martoatmojo (2009) penerapan 
sanksi denda dapat meningkatkan disiplin 
dan ketaatan pengguna pada peraturan, 
serta keterlambatan pengembalian buku 
dinilai dapat merugikan pengguna lain. 
Sementara itu menurut Bundy (2012) 



dalam Maryatun (2016) menyatakan 
bahwa penerapan sistem sanksi denda 
belum tentu lebih efektif dibandingkan 
sistem lain, penerapan sanksi denda juga 
dapat menyebabkan hubungan antara staf 
dan pengguna menjadi kurang nyaman. 

 Pada kenyataannya pemberian 
sanksi denda berupa denda uang tidak 
menjamin pengguna akan tepat waktu 
dalam mengembalikan buku. Merujuk 
pada penelitian yang dilakukan oleh Retno 
(2010) mengemukakan bahwa 
pemberlakuan sanksi denda uang tidak lagi 
efektif untuk diterapkan dan pelanggaran 
tersebut terjadi karena beberapa faktor 
yaitu: lupa, tidak disiplin, kurang 
pengawasan dari pustakawan dan sanksi 
dianggap terlalu ringan. Pendapat tersebut 
juga didukung Davies dan Sen dalam 
Maryatun (2016) yang menunjukkan 
sebanyak 67% responden menjadikan 
alasan lupa memperpanjang buku sebagai 
alasan keterlambatan pengembalian. 

 Berdasarkan penelitian Davies dan 
Sen (2014) sebagian besar faktor 
keterlambatan pengembalian buku terjadi 

karena faktor lupa mengembalikan. Faktor 
lupa berasal dari dalam diri masing–
masing pengguna karena tidak adanya 
peringatan atau pemberitahuan untuk 
mengembalikan koleksi. Seiring 
perkembangan teknologi, perpustakaan 
melihat hal ini sebagai salah satu solusi 
untuk menyelesaikan permasalahan yang 
ada. Dengan menggunakan teknologi 
notifikasi yang dapat memberikan 
notifikasi layanan sirkulasi kepada 
pengguna untuk mengingatkan 
pengembalian buku dengan segera dan 
bertujuan mengurangi keterelambatan 
pengembalian buku karena faktor lupa 
mengembalikan. 

Program notifikasi pengembalian 
buku mempunyai kebermanfaatan yang 
cukup besar pada layanan sirkulasi. 
Perpustakaan Universitas Airlangga 

merupakan salah satu perpustakaan yang 
telah menerapkan program notifikasi 
kepada pengguna melalui sms gateway, 
namun jumlah pengguna yang terlambat 
mengembalika buku ke perpustakaan 
masih banyak.  

Berdasarkan data perpustakaan 
Universias Airlangga selama kurun waktu 
4 tahun terakhir terjadi peningkatan dan 
penurunan jumlah pengguna yang 
terlambat mengembalikan buku. Pada 
tahun 2012 berjumlah 5.629 pengguna, 
pada tahun 2013 berjumlah 5.650 
pengguna terdapat peningkatan 0,373%, 
pada tahun 2014 berjumlah 5.591 
pengguna mengalami penurunan 1,05%, 
pada  tahun 2015 berjumlah 5.589 
pengguna mengalami penurunan 0,0357 % 
dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 
2016 berjumlah 4.907.  

Terjadinya penurunan jumlah 
pemustaka mulai tahun 2014 dapat 
diasumsikan karena pada tahun 2014 
Perpustakaan Universitas Airlangga mulai 
menerapkan sistem notifikasi sms gateway 
sebagai layanan berupa pesan singkat yang 
berisi informasi kepada pengguna 
mengenai informasi tanggal kembali buku 
yang sedang dipinjam. 

Melihat kenaikan dan penurunan 
jumlah pemustaka yang terlambat dalam 
mengembalikan buku, dalam hal ini perlu 
dilakukannya sebuah studi untuk 
mengetahui sikap pengguna terkait 
penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku, mengingat masih 
banyaknya pelanggaran yang terjadi. 
 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 
dapat dirumuskan permasalahan 
“Bagaimana sikap pengguna atas 
penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku di perpustakaan 
Universitas Airlanga?” 

 



B. TINJAUAN PUSTAKA 

Sikap merupakan sebuah konsep 
psikologis yang definisinya telah banyak 
dikemukakan oleh para ahli. Menurut 
Berkowitz (1972) dalam Azwar (2007) 
sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau 
reaksi perasaan seseorang tehadap objek 
untuk mendukung atau memihak 
(favorable) ataupun perasaan tidak 
mendukung (unfavorable) objek tersebut. 
Selainitu, menurut Gordon Allport (1935 
dalam Azwar 2007) sikap merupakan 
semacam kesiapan untuk bereaksi apabila 
individu dihadapkan pada suatu stimulus 
yang menghendaki adanya respon. 

 Semakin individu menyenangi 
obyek sikap maka semakin positif 
kecenderungannya untuk bertindak 
terhadap obyek, sebaliknya semakin 
individu tidak menyenangi obyek sikap 
maka sikapnya akan semakin mengarah 
negatif terhadap obyek (Azwar, 2015). 

Sikap merupakan suatu 
kencendrungan untuk bertindak secara 
suka atau tidak suka terhadap suatu objek. 
Sikap dapat dibentuk melalui cara 
mengamati dan menirukan sesuatu yang 
positif, kemudian melalui penguatan serta 
menerima informasi verbal. Perubahan 
sikap dapat diamati dalam proses 
pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, 
keteguhan, dan konsistensi terhadap 
sesuatu. 

Kothandapani yang dikutip oleh 
Saifuddin Azwar (2013) merumuskan tiga 
komponen sikap, yakni sikap komponen 
(kepercayaan atau belief), komponen 
emosional (perasaan), dan komponen 
perilaku (tindakan). Begitu pula yang 
dikemukakan oleh W.S. Winkel dalam 
Saifuddin Azwar (2013) bahwa :”dalam 
sikap dapat dibedakan tiga aspek, yaitu 
aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 
konatif”. 

Kothandapani yang dikutip oleh 
Saifuddin Azwar (2013:24) merumuskan 
tiga komponen tersebut, yakni komponen 

kognitif (kepercayaan atau belief), 
komponen emosional (perasaan), dan 
komponen perilaku (tindakan). Begitu pula 
yang dikemukakan oleh W.S. Winkel 
dalam Saifuddin Azwar (2013:18) bahwa 
dalam sikap dapat dibedakan tiga aspek, 
yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan 
aspek konatif” 

1. Komponen Kognitif  
Merupakan penerimaan informasi 
yang didapat karena pengaruh yang 
berkaitan erat dengan pengetahuan 
ketrampilan dan informasi 
seseorang mengenai suatu 
peristiwa. Komponen kognitif 
berisi pendapat, keyakinan, 
pemikiran dan pandangan 
seseorang mengenai objek sikap. 
Hal ini terjadi akibat dari 
perubahan terhadap pemahaman 
seseorang sehingga terjadi suatu 
efek tertentu yang bersifat 
informasi. 

2. Komponen Afektf  
Merupakan perasaan yang 
menyangkut aspek emosional. 
Komponen afektif disamakan 
dengan perasaan yang dimiliki 
seseorang terhadap sesuatu karena 
pengaruh yang berkaitan dengan 
perasaan yang timbul akibat dari 
perubahan pada apa yang dirasakan 
disenangi atau dibenci. 

3. Komponen Konatif 
Merupakan aspek kecenderungan 
berperilaku, bertindak atau bereaksi 
terhadap sesuai dengan sikap yang 
dimiliki oleh seseorang. Terjdainya 
perubahan tingkah laku atau sikap 
yang mengarah pada tindakan 
nyata yang dapat dilihat langsung 
meliputi pola tindakan, kegiatan, 
dan kebiasaan berperilaku 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif deskriptif. 
Dalam hal ini peneliti bermaksud 



menyediakan generalisasi data yang 
meluas namun tidak mendalam. Penelitian 
memberikan gambaran sikap dari para 
pengguna perpustakaan terkait adanya 
sanksi denda keterlambatan pengembalian 
buku yang selama ini telah diterapkan di 
Perpustkaan Universitas Airlangga. 

Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa yang terkena sanksi 
denda keterlambatan mengembalikan buku 
di perpustakaan universitas airlangga pada 
tahun 2016.  Berdasarkan hasil 
perhitungan menggunakan rumus Yamane, 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
100 responden. 

Peneliti menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data, sehingga 
analisis yang digunakan lebih bertumpu 
pada skor responden. Data yang terkumpul 
nantinya dilakukan pengkodean, tabulasi 
silang, untuk kemudian digeneralisasi. 
Dalam memudahkan proses pengolahan 
data pada penelitian ini, semua 
perhitungan analisa datanya menggunakan 
alat bantu SPSS. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa data akan menjawab 
rumusan masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini yaitu mengetahui gambaran 
sikap pengguna atas penerapan sanksi 
keterlambatan pengembalian buku di 
perpustakaan Universitas Airlangga. 
Gambaran mengenai sikap tersebut dapat 
dilihat dari sikap kognitif, afektif, dan 
konatif yang ditunjukkan oleh pengguna. 

1. Sikap Kognitif 
 Komponen kognitif berisi 
kepercayaan seseorang mengenai apa 
yang berlaku atau apa yang benar bagi 
objek sikap (Azwar, 2007). Dalam hal 
ini merupakan pengetahuan pengguna 
terkait adanya peraturan dan sanksi 
denda yang diterapkan di perpustakaan. 
Pengetahuan dalam hal dapat berupa 
pemahaman, keyakinan, dan 
pengalaman pribadi yang merupakan 

tahapan awal dalam membentuk sikap 
kognitif. Kepercayaan datang dari apa 
ang kita lihat atau apa yang telah kita 
ketahui (Azwar, 2007). Sikap kognitif 
dapat dilihat dari cara mengenal, 
mengingat kembali, mengidentifikasi, 
dan menjelaskan pengetahuan yang 
didapatnya. Sikap kognitif yang 
dimiliki tiap individu berbeda, hal 
tersebut akan mempengaruhi dan 
menentukan sikap pengguna 
selanjutnya.  
 Berdasarkan hasil temuan pada 
penelitian ini, sikap kognitif pengguna 
atas penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku tergolong tinggi 
(Tabel III-19) dengan skor rata-rata 
3,73. Hal tersebut mengartikan jika 
pengguna perpustakaan telah memiliki 
cukup pengetahuan untuk mengetahui 
terkait adanya peraturan dan sanksi 
denda baik berupa kemampuan untuk 
mengenal, mengingat kembali, 
mengidentifikasi, dan menjelaskan 
pengetahuan terkait penerapan sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku yang saat ini diterapkan di 
Perpustakaan Universitas Airlangga. 
 Perpustakaan menerapkan 
peraturan dan tata tertib dengan tujuan 
agar dapat mengoptimalkan pelayanan 
dan informasi yang dimilikinya. Dalam 
hal ini, layanan sirkulasi dapat 
memberikan pengaruh yang cukup 
besar terhadap berjalannya sebuah 
perpustakaan (Martatmojo, 2009). 
Perpustakaan yang memiliki koleksi 
yang besar tetapi sirkulasi peminjaman 
dan pengembalian tidak berjalan lancar 
maka perpustakaan kurang berfungsi 
secara baik, sebaliknya jika kegiatan 
yang dilakukan oleh bagian sirkulasi 
lancar, maka perpustakaan dapat 
berfungsi dengan baik. 
 Tingginya pengetahuan untuk 
mengenal (recognizing) dapat diketahui 
pada tabel tabel 3.9, diketahui bahwa 
84% responden mengetahui peraturan 
dan tata tertib yang diterapkan di 
perpustakaan. Sebagian besar pengguna 



mengatakan mendapat pengetahuan 
terkait peraturan dan tata tertib 
perpustakaan dari Program Pengenalan 
Perpustakaan pada Mahasiswa Baru 
(P3MB) yang merupakan kegiatan 
orientasi dan literasi bagi mahasiswa 
baru. Dari program tersebut pengguna 
mendapatkan pengetahuan tentang 
layanan dan fasilitas yang disediakan 
oleh perpustakaan, termasuk adnaya 
peraturan dan sanksi denda yang 
diterapkan 
 Tata tertib yang dimaksudkan 
berupa tata cara peminjaman buku, 
jenis koleksi, tanggal jatuh tempo 
pengembalian, dan sanksi denda yang 
diterima apabila melaggar tata tertib. 
Banyaknya responden yang menyatakan 
setuju responden telah mengetahui tata 
tertib pada layanan sirkulasi 
dikarenakan mereka sering melihat dan 
membaca peraturan yang terpampang di 
perpustakaan. 
 Tata tertib telah sejak lama ada dan 
diterapkan pada perpustakaan, sebagai 
penunjang supaya tata tertib tersebut 
berjalan dengan lancar maka 
diberlakukan adanya sanksi. Hal ini 
dimaksudkan agar dapat memberikan 
efek jera bagi pelanggar tata tertib. 
Namun dalam penerapannya masih 
terdapat banyak pengguna yang 
melanggar dengan berbagai alasan, 
seperti: lupa tanggal jatuh tempo 
pengembalian, masih membutuhkan 
buku tersebut, tidak memperpanjang 
peminjaman, ataupun tetap tidak 
mengembalikan buku meskipun telah 
mendapatkan notifikasi dari sms 
gateway.  
 Menurut temuan data yang 
berkaitan dengan mengingat kembali 
(recall) peraturan dan tata tertib yang 
ada di perpustakaan pada tabel 3.10, 
diketahui bahwa 52,5% responden 
menyatakan bahwa mereka dapat 
mengingat kembali peraturan dan tata 
tertib yang ada di perpustakaan.  
 Selanjutnya berdasarkan temuan 
data berkaitan dengan indentifikasi 

jenis pelanggaran dan tata tertib 
perpustakaan, diketahui pada tabel 3.11 
sebesar 82,5% responden setuju jika 
terlambat mengembalikan buku 
merupakan sebuah pelanggaran tata 
tertib. Hal tersebut serupa dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Retno 
(2010) tentang efektifitas pemberian 
sanksi di Perpustakaan Universitas 
Pendidikan Ganesha, dimana pemberian 
sanksi denda uang tidak lagi efektif 
untuk diterapkan dikarenakan 
pelanggaran terjadi karena beberapa 
faktor yaitu: lupa, tidak disiplin, kurang 
pengawasan dari pustakawan dan sanksi 
dianggap terlalu ringan. Faktor dominan 
yang menyebabkan peelanggaran 
tersebut karena lupa mengembalikan. 
Pendapat tersebut juga didukung oleh 
pernyatan Davies dan Sen dalam 
Maryatun (2016) yang menunjukkan 
sebanyak 67% responden menjadikan 
alasan lupa memperpanjang buku 
sebagai alasan keterlambatan 
pengembalian. 
 Pada temuan data terkait tentang 
menjelaskan alasan melanggar tata 
tertib perpustakaan, 65,5 % dapat 
menjeaskan alasan mereka terlambat 
mengembalikan buku. Responden 
memiliki alasan masing-masing 
berkaitan dengan keterlambatan 
pengembalian buku yang dilakukannya, 
antara lain; karena masih membutuhkan 
buku tersebut, tidak memperpajang 
peminjaman buku, lupa tanggal jatuh 
tempo pengembalian, dan ada pula 
responden yang tetap terlambat 
mengembalikan buku meskipun telah 
medapatkan notifikasi dari sms 
gateway. 

2. Sikap Afektif 
 Komponen afektif menyangkut 
perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu 
(Azwar, 2007). Dalam hal ini sikap 
afektif berhubungan dengan perasaan 
yang menyangkut aspek emosional 
dengan memberikan sikap positif 
maupun negatif. Perasaan ini bersifat 



mengevaluasi pengetahuan atau 
pengalaman yang telah dimilikinya. 

Untuk dapat menjadi dasar 
pembentukan sikap, pengalaman 
pribadi harus meninggalkan kesan yang 
kuat. Hal tersebut dikarenakan sikap 
akan lebih mudah terbentuk apabila 
pengalaman pribadi terjadi dalam 
situasi yang melibatkan faktor 
emosional Pengguna perpustakaan yang 
telah memiliki sikap kognitif 
selanjutnya akan melakukan penilaian 
terkait pengetahuan dan pemahaman 
mereka terkait peraturan yang 
diterapkan di perpustakaan. 
 Berdasarkan hasil temuan pada 
penelitian ini, sikap afektif pengguna 
atas penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku tergolong tinggi 
(Tabel III-20) dengan skor rata-rata 
3,80. Hal tersebut mengartikan jika 
pengguna perpustakaan memiliki 
perasaan yang cukup tinggi terkait 
adanya peraturan dan sanksi denda. 
Berupa perasaan untuk menerima, 
menanggapi, dan menilai terkait 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku yang saat ini 
diterapkan di Perpustakaan Universitas 
Airlangga. 

Menurut temuan data yang 
berkaitan dengan menerima sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku, pada tabel 3.13 diketahui jika 
75,5% responden setuju menerima 
sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku. Dengan harapan 
peminjaman buku diperpustakaan tertib 
megembalikan buku tepat waktu 
sehingga tidak perlu mengantri lama 
ketika hendak meminjam buku yang 
sedang dipinjam oleh sesama pengguna 
perpustakaan. 
 Hal tersebut juga diungkapkan oleh 
Adomi (2003) dalam jurnal yang 
berjudul “ Attitudes of university 
library users towards overdue fines in 
Nigeria” menyatakan bahwa 63,8% 
responden setuju dengan nominal denda 
yang harus dibayar saat terlambat 

mengembalikan buku. Selanjutnya 
77,3% responden merasa bahwa denda 
dapat memaksa mereka untuk 
mengembalikan buku tepat waktu 
sehingga dapat digunakan oleh 
pengguna lain. 

Pada dasarnya semua pengguna 
mempunyai hak yang sama dalam 
memanfaatkan koleksi yang dimiliki 
oleh perpustakaan. Salah satu upaya 
yang dilakukan untuk dapat 
memperlancar dan menjamin 
tersedianya koleksi adalah dengan 
menerapkan peraturan tentang tata 
tertib pengembalian buku yang wajib 
dipatuhi oleh pengguna. 
 Selanjutnya pada (tabel 3.14) 
79,6% responden mempunyai 
tanggapan terkait penerapan sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku, diantarana; sanksi denda dapat 
mempercepat sirkulasi peminjaman, 
sms gateway menjadi reminder 
pengembalian buku, sms gateway 
menjadikan lebih tertib mengembalikan 
buku. 
 Berdarkan temuan data pada (tabel 
3.15) 63,5% mempunyai penilaian 
terhadap sanksi denda yang di terapkan 
di perpustakaan. seperti; jangka waktu 
pengembalian buku, nominal denda 
koleksi umum dan koleksi over night, 
dan terkait penambahan nominal denda. 
 Pada tabel 3.15 dapat diketahui jika 
90% responden setuju jika penambahan 
nominal denda dapat menjadikan 
pengguna mempunyai sikap yang lebih 
disiplin dalam mengembalikan buku ke 
perpustakaan. Nominal denda yang saat 
ini diterapkan yaitu Rp.500,- per buku 
per hari untuk koleksi umum dan 
Rp.10.000,- per jam untuk koleksi 
overnight dirasa masih kurang dan perlu 
ditambah lagi.  
 Penambahan nominal denda 
memungkinkan adanya perubahan sikap 
pengguna menjadi lebih disiplin. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Ajayi dan 
Okunlala (2005) dalam jurnal 
penelitiannya berjudul “Students’ 



perception of fine increases for overdue 
library books in an academic library” 
menunjukkan bahwa mahasiswa setuju 
dengan kenaikan denda karena denda 
rendah yang diberlakukan sebelumnya  
tidak membuat mahasiswa 
mengembalikan peminjaman tepat 
waktu, 63% responden puas dengan 
kenaikan denda dengan alasan bahwa 
buku akan selalu tersedia untuk 
dipinjam dan diakses. Menurut Ajayi 
dan Okunala denda dengan jumlah 
besar dapat membuat mahasiswa lebih 
tepat waktu dalam mengembalikan 
koleksi, dengan begitu pengguna yang 
lain tidak perlu menunggu lama buku 
yang sedang dipinjam. Pendapat serupa 
juga diungkap oleh Martoatmojo (2009) 
penerapan sanksi denda dapat 
meningkatkan disiplin dan ketaatan 
pengguna pada peraturan, serta 
keterlambatan pengembalian buku 
dinilai dapat merugikan pengguna lain. 

3. Sikap Konatif 
Kompnen Perilaku dalam struktur 

sikap menunjukkanbagaimana perilaku 
aau kecenderungan berperilaku yang 
ada di dalam diri seseorng berkaiatan 
degan objek sikap yang dihadapinya 
(Azwar,2007). Dalah hal ini terjdainya 
perubahan tingkah laku atau sikap yang 
mengarah pada tindakan nyata yang 
dapat dilihat langsung meliputi pola 
tindakan, kegiatan, dan kebiasaan 
berperilaku. 
 Komponen kognitif meliputi 
bentuk perilaku yang tidak hanya dapat 
dilihat secara angsungsaja, akan tetapi 
meliputi bentuk ang berupa pernataan 
atau perkataan ang diucapkan oleh 
seseorang (Azwar, 2007). Berdasarkan 
hasil temuan pada penelitian ini, sikap 
konatif pengguna atas penerapan sanksi 
keterlambatan pengembalian buku 
tergolong tinggi (Tabel III-20)  dengan 
skor 3,95. Hal tersebut mengartikan jika 
pengguna perpustakaan memiliki 
kecenderungan berperilaku, bertindak 
atau bereaksi yang tinggi. Sikap konatif 
tersebut dapat diamati dari imitasi dan 

implementasi atas diterapkannya sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku. 
 Tingginya perilaku imitasi untuk 
mengikuti tata tertib yang berlaku di 
perpustakaan dapat dilihat pada (tabel 
3.16) yaitu 83,5% responden setuju 
untuk berusaha mengikuti peraturan 
yang telah diterapkan dan menerapkan 
sikap disiplin pada peminjaman 
selanjutnya. 
 Pengguna menyadari apabila sanksi 
denda yang diberlakukan perpustakaan 
bagi peminjam yang terlambat 
mengembalikan buku merupakan salah 
satu upaya untuk membangun 
kebiasaan berperilaku disiplin. Disiplin 
untuk menghargai orang lain dan 
disiplin mengatur waktu dalam 
menggunakan buku yang dibatasi 
dengan lama waktu peminjaman.  
 Jasa layanan peminjaman dan 
pengembalian buku merupakan bagian 
dari layanan sirkulasi. Sirkulasi koleksi 
perpustakaan merupakan unsur penting 
dalam kegiatan perpustakaan. 
Perpustakaan yang memiliki koleksi 
yang besar tetapi  sirkulasi peminjaman 
dan pengembalian tidak berjalan lancar 
maka perpustakaan kurang berfungsi 
baik. Sebaliknya jika kegiatan yang 
dilakukan oleh bagian sirkulasi lancar, 
maka perpustakaan dapat berfungsi baik 
(Martoatmojo, 2009). 
 Selanjutnya pada tabel 3.17 dapat 
diketahi jika 64,3% reponden setuju 
mengimplemnetasikan peraturan pada 
aktifitas-aktifitas setelahnya. Seperti; 
menerapkan sikap displin pada 
peminjaman selanjutnya, menjadi 
motivasi mengembalikan buku tepat 
waktu, merubah kebiasaan 
mengembalikan buku tepat waktu.  
 
4. Tabulasi Silang Sikap Pengguna 

Pengguna perpustakaan sebagian 
besar merupakan mahasiswa dari 
Perpustakaan Universitas Airlangga 
yang memanfaatakan perpustakaan 
sebagai sumber informasi. Tersedianya 



sumber informasi yang beragam 
memudahkan mahasiswa untuk 
mencari informasi yang 
dibutuhkannya, seperti untuk 
menyelesaikan tugas kuliah, mencari 
referensi, ataupun hanya sekedar untuk 
menambah bacaan. Perpustakaan 
menyediakan koleksi dalam bentuk 
cetak dan digital. Koleksi cetak yang 
terdapat di perpustakaan dapat 
dipinjam oleh pengguna dengan jangka 
waktu tertentu. Pengguna yang 
mengembalikan buku melebihi jangka 
waktu yang telah ditetapkan dapat 
dikenai sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku. 

Berdasarkan tabel 3.19 hasil 
tabulasi silang sikap pengguna pada 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pegembalian buku diketahui jika 57% 
responden memiliki sikap positif 
sedangkan 43% memiliki sikap 
negatiif terkait diterapkannya sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku. 

Menurut Azwar (2007) sikap 
adalah suatu bentuk evaluasi atau 
reaksi perasaan seseorang tehadap 
objek untuk mendukung atau memihak 
(favorable) ataupun perasaan tidak 
mendukung (un-favorable) objek 
tersebut. Pendapat serupa juga 
diungkapkan oleh Thurstone (dalam 
Azwar, 2007) sikap sebagai derajat 
afek positif atau afek negatif terhadap 
suatu objek psikologis. Notoatmodjo 
(2012) mengatakan bahwa perilaku 
adalah bentuk respon atau reaksi 
terhadap stimulus atau rangsangan dari 
luar organisme, namun dalam 
memberikan respon sangat tergantung 
pada faktor-faktor lain dari orang yang 
bersangkutan. Respon setiap orang 
terhadap stimulus yang diberikan akan 
berbeda-beda. 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas 
tentang frekuensi sikap responden pada 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku berdasarkan jenis 

kelamin dapat diketahui bahwa 10 
responden laki-laki memiliki sikap 
positif pada diterapkannya sanksi 
denda dan 16 responden memiliki 
sikap negatif. Sedangkan pada jenis 
kelamin perempuan 47 responden 
memiliki sikap positif dan 27 
responden memiliki sikap negatif pada 
diterapkannya sanksi denda. Artinya 
terdapat keterkaitan antara jenis 
kelamin dengan sikap pada 
diterapkannya sanksi denda 
keterlambatan pengembalian buku. 
Responden laki-laki memiliki sikap 
yang lebih negatif sedangkan 
perempuan memiliki sikap yang lebih 
positif.  

Pada tabulasi silang (tabel 4.1) 
tentang frekuensi sikap responden pada 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku berdasarkan jenis 
kelamin dapat diketahui bahwa 10 
responden laki-laki memiliki sikap 
positif dan 47 responden perempuan 
memiliki sikap positif pada 
diterapkannya sanksi denda. 
Sedangkani 16 responden laki-laki 
memiliki sikap negatif dan 27 
reponden perempuan memiliki sikap 
negatif pada diterapkannya sanksi 
denda. Sikap tersebut merupakan 
determinan perilaku yang ditunjukkan. 
Determinan perilaku dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu : determinan atau 
faktor internal; karakteristik orang 
yang bersangkutan yang bersifat 
bawaan. Contoh jenis kelamin. Yang 
kedua adalah determinan atau faktor 
eksternal; yaitu lingkungan, baik 
lingkungan fisik, sosial, budaya , 
ekonomi , politik dan sebagainya. 

Berdasarkan teori tersebut, peneliti 
menganalisa bahwa tidak ada 
hubungan antara jenis kelamin dengan 
sikap pengguna pada diterapkannya 
sanksi denda keterlambatan 
pengembalian. Hal ini disebabkan 
karena, untuk membentuk sebuah sikap 
banyak sekali faktor pendukungnya, 



tidak hanya dari jenis kelamin, tetapi 
juga bisa dari lingkungan sekitarnya. 
Perilaku responden laki-laki dan 
perempuan dalam menyikapi sanksi 
denda keterlambatan pengembalian 
buku dapat dipengaruhi oleh faktor lain 
seperti faktor lingkungan fisik, budaya, 
dll. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Y. Paidjo & Purwono (2008) 
yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara sikap pemakai 
berdasarkan karakteristik jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan terhadap 
pelayanan sirkulasi di perpustakaan 
unti II UGM, dengan nilai probabilitas 
0, 981 yang lebih besar dari alpha 0,05. 

Selanjutnya dilakukan tabulasi 
silang sikap dengan berapa kali pernah 
terkena sanksi denda dilakukan untuk 
megetahui adanya perbedaan sikap 
antara responden yang pernah 
mendapat 1kali, 2kali, 3kali, 4kali, dan 
>4kali dalam menyikapi diterapkannya 
sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas 
tentang frekuensi sikap responden pada 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku berdasarkan 
berapa kali pernah terkena sanksi 
denda, dapat diketahui bahwa 11 
responden yang pernah terkena sanksi 
1 kali memiliki sikap positif dan 4 
responden bersikap negatif. Sedangkan 
responden yang pernah mendapat 
sanksi lebih dari 4 kali, 3 responden 
memliki sikap positif dan 5 responden 
memiliki sikap negatif. 

Breckler & Wiggins (dalam Azwar 
2003) menyatakan bahwa sikap yang 
diperoleh lewat pengalaman akan 
menimbulkan pengaruh langsung 
terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh 
tersebut berupa predisposisi perilaku 
yang akan direalisasikan apabila 
kondisi dan situasi memunginkan. 
Kondisi apa, waktu apa, dan situasi 

bagaimana saat individu tersebut harus 
mengekspresikan sikapnya merupakan 
sebagian determinan yang berpengaruh 
terhadap konsistensi antara sikap dan 
perilaku. 

Berdasarkan fakta dan teori yang 
ada peneliti sependapat jika 
pengalaman pernah mendapatkan 
sanksi denda dapat mempengaruhi 
sikap positif terkait diterapkannya 
sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku. Hal tersebut 
sesuai dengan hasil penelitian bahwa 
responden yang baru satu kali terkena 
sanksi denda memiliki sikap positif 
yang besar dan sebaliknya, respnden 
yang pernah lebih dari 5 kali memiliki 
sikap negatif yang besar pada 
diterapkanyya sanksi denda 
keterlambatan pengembalian buku. 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka peneliti dapat 
menyimpulkan hasil temuan penelitian 
yaitu pengguna memiliki sikap yang tinggi 
pada penerapan sanksi denda 
keterlambatan pengembalian buku. Hal 
tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor 
yang diperoleh yaitu 3,8 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui jika rata-rata skor sikap kognitif 
yaitu 3,73. Skor tersebut termasuk dalam 
kategori tinggi, sehingga dapat diartikan 
jika pengguna perpustakaan telah memiliki 
cukup pengetahuan untuk mengetahui 
terkait adanya peraturan dan sanksi denda 
baik berupa kemampuan untuk mengenal, 
mengingat kembali, mengidentifikasi, dan 
menjelaskan pengetahuan terkait 
penerapan sanksi denda keterlambatan 
pengembalian buku yang saat ini 
diterapkan di Perpustakaan Universitas 
Airlangga. 

Sikap afektif pengguna atas 
penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku tergolong tinggi, 



dengan skor rata-rata 3,80. Hal tersebut 
mengartikan jika pengguna perpustakaan 
memiliki perasaan yang cukup tinggi 
terkait adanya peraturan dan sanksi denda. 
Berupa perasaan untuk menerima, 
menanggapi, dan menilai terkait penerapan 
sanksi denda keterlambatan pengembalian 
buku yang saat ini diterapkan di 
Perpustakaan Universitas Airlangga. 

Sikap konatif pengguna atas 
penerapan sanksi keterlambatan 
pengembalian buku tergolong tinggi yaitu 
dengan skor 3,95. Hal tersebut 
mengartikan jika pengguna perpustakaan 
memiliki kecenderungan berperilaku, 
bertindak atau bereaksi yang tinggi. Sikap 
konatif tersebut dapat diamati dari imitasi 
dan implementasi atas diterapkannya 
sanksi denda keterlambatan pengembalian 
buku. 

Hasil dari penelitian ini ialah 
pengguna cenderung memiliki sikap 
positif 57% pada penerapan sanksi denda 
keterlambatan pengembalian buku, yaitu 
dengan menunjukkan rasa senang, setuju 
dengan nominal sanksi yang diterapkan, 
dan bersedia menerima sanksi denda 
tersebut. 
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