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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon sikap yang dihasilkan pemustaka 

pada kognitif, afektif dan konatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan survey digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah 

responden 100. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria 

yaitu 6 bulan terakhir berkunjung ke perpustakaan, pernah melakukan kunjungan minimal 3 

kali, serta pernah berinteraksi dengan pustakawan di layanan yang ada di perpustakaan. Data 

yang diperoleh di dapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara probing. 

Pentingnya penelitian ini, dalam mencapai sebuah citra layanan yang baik maka diperlukan 

adanya penilaian tentang sikap yaitu sikap pemustaka itu sendiri ketika berinteraksi dengan 

pustakawan pada layanan di perpustakaan saat melayani pemustaka. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan hasil temuan 

penelitian yaitu pemustaka memiliki respon yang baik pada pustakawan pada ke 7 layanan 

perpustakaan Universitas Airlangga. Oleh karena itu sikap pustakawan seharusnya bersikap 

peduli, menanggapi, dan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan sikap 

yang positif yang dimiliki pustakawan akan mempengaruhi sikap pengguna sehingga 

pengguna akan merasa senang dan sering berkunjung ke perpustakaan untuk memanfaatkan 

pelayanan yang ada di perpustakaan. 

Kata kunci : sikap, interaksi, pustakawan, pemustaka 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the responses generated on cognitive, affective and 

conative. To achieve this goal, the descriptive research method using survey in this study with 

the number of respondents 100. Sampling is done by purposive sampling, with the criteria of the 

last 6 months visited the library, had to visit at least 3 times, and also had a chat with librarians 

in the services that are in the library. The data used are questionnaires and probing interviews. 

The importance of this study, in achieving a good service image, requires measurement of 

attitudes that allow users to have conversations with librarians in library services while serving 
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the user. Based on the results of research that has been done, the researchers get the conclusions 

of research results that pemustaka have a good response to librarians in the 7 service library 

University of Airlangga. Therefore the attitude of librarians to care, express, and demand what is 

required by the user. With a positive attitude that librarians will change the attitude of users will 

be very easy and useful to manage the services in the library. 

Keywords: attitudes, interactions, librarians, users 

   

PENDAHULUAN 

Sikap seseorang dapat menyebabkan 

respon sikap yang telah di bentuk oleh orang 

lain. Dalam melayani pengguna 

perpustakaan, pustakawan dapat 

membentuk sikap, perilaku dan komunikasi 

yang baik (Hastuti, 2016). Menurut Darmono 

(2008) Pustakawan belajar untuk 

menafsirkan setiap permintaan dan 

memberikan solusi saat pemustaka 

mengalami masalah dalam memenuhi 

kebutuhan informasi. Dapat dibuktikan 

dengan hasil penelitian Astuti (2010) 

sebanyak 61% dari 99 responden 

menyatakan setuju apabila pemustaka 

masih kesulitan dalam mencari bahan 

pustaka yang dibutuhkan maka pemustaka 

dapat meminta bantuan kepada pustakawan 

untuk mencarikannya.  

Pustakawan secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi 

sikap pemustaka. Dari waktu ke waktu 

individu akan menghasilkan konstruksi 

pandangan pribadi, terhadap sumber-

sumber yang digunakan untuk menemukan 

informasi dari sebuah institusi seperti 

perpustakaan dan pustakawan dalam 

perantara layanan. Hal ini berpengaruh 

utama pada pembentukan dan perubahan  

 

konstruksi pribadi pengguna terhadap 

pembentukan citra tentang perpustakaan 

dan pustakawan (Mills, John and Damian 

Lodge. 2006). Konstruksi tersebut akan 

menghasilkan kepercayaan untuk 

memanfaatkan perpustakaan dan 

pustakawan sebagai pemenuh informasi 

yang nantinya akan di teruskan menjadi 

respon sikap yang dilakukan terus-menerus.  

Kepiawaian pustakawan dibutuhkan 

dalam berinteraksi dengan pemustaka. 

Interaksi seorang pustakawan kepada 

pemustaka sebagai pelayanan personal yang 

menjembatani cara dimana pemanfaatan 

layanan diberikan. (Suwarno, 2009). 

Interaksi yang terjadi antara pemustaka 

dengan pustakawan akan menghasilkan 

suatu sikap.  

Pustakawan bukan hanya 

mengetahui tentang kepustakawanan saja 

tetapi dibutuhkan kemampuan dalam ilmu 

psikologi agar dapat mengetahui karakter 

pemustaka pada umumnya. Ilmu psikologi 

dapat meningkatkan profesionalisme 

pustakawan karena dapat menciptakan 

adanya suatu interaksi aktif antara 

pemustaka dan pustakawan. Faktor penting 



lain yang menentukan terjadinya interaksi 

sosial di perpustakaan adalah persepsi 

positif pemustaka terhadap layanan 

perpustakaan dan pustakawanya.  

Didalam perpustakaan terkadang 

terjadi interaksi yang dilakukan oleh 

pustakawan dengan pemustaka. Melakukan 

komunikasi dalam membangun sebuah 

interaksi memang tidaklah mudah, tetapi 

membutuhkan proses panjang untuk 

terjadinya persamaan yang memiliki daya 

tarik antara satu dengan yang lain seperti 

pustakawan dan pemustaka.  

Thibaut dan Kelley dalam buku 

Sarwono mengemukakan hasil interaksi 

yang menerangkan hubungan dua orang 

atau lebih, dimana mereka saling tergantung 

untuk mencapai hasil-hasil yang positif. 

Diperlukan kemampuan pustakawan dalam 

memahami pemustaka yang dihadapinya, 

sehingga dapat memberikan kenyamanan 

untuk pemustaka. Baik sadar maupun tidak 

sadar sebenarnya seseorang saat 

berinteraksi telah mempelajari psikologi 

seseorang (Suwarno, 2009).  

Pada saat awal pemustaka meminta 

bantuan kepada pustakawan, tetapi kesan 

yang di buat oleh pustakawan buruk, 

misalnya cuek, tidak peduli dan tidak ramah. 

Pemustaka akan beranggapan bahwa 

pustakawan itu selalu buruk. (Sutarno, 

2005). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Sasmito, setiap mahasiswa memiliki 

penggambaran harapan yang berbeda 

terhadap pustakawan. Sebanyak 18,37% 

pustakawan yang sangat terbuka terhadap 

saran dan kritik yang didapatkan dari 

pemustaka. Jika pustakawan mencoba 

memulai interaksi yang buruk dengan 

pemustaka, pemustaka akan bersikap buruk 

juga (Sasmito, 2010). Dari penelitian yang di 

lakukan di Universitas Airlangga tersebut 

kemudian memunculkan persepsi dan sikap 

yang buruk yang dimiliki pemustaka untuk 

merespon pustakawan. Tetapi fenomena 

saat ini perpustakaan Universitas Airlangga 

ini telah memperbaiki kualitas layanannya 

dengan memperkuat Motto “Senyum, 

Salam, Bantu, Smart” yang artinya ramah 

kepada pemustaka , siap membantu apabila 

pemustaka kesulitan memanfaatkan 

fasilitas, dan pintar memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi oleh pemustaka.  

Pentingnya penelitian ini, dalam 

mencapai sebuah citra layanan yang baik 

maka diperlukan adanya penilaian tentang 

sikap yaitu sikap pemustaka itu sendiri ketika 

berinteraksi dengan pustakawan pada 

layanan di perpustakaan saat melayani 

pemustaka. Dengan mengetahui sikap 

pemustaka tersebut, maka pustakawan 

dapat mengetahui kinerja yang telah 

dilakukannya pada semua layanan di 

perpustakaan dalam melayani pemustaka. 

Sehingga pustakawan akan mengetahui apa 

saja yang menjadi kekurangan dan 

keberhasilan yang telah dicapai untuk 

meningkatkan mutu pelayanan.  

 Beberapa stigma kemudian muncul 

dan beranggapan bahwa pustakawan tidak 

berkompeten dalam hal berkomunikasi dan 

melakukan pendekatan kepada pengguna. 

Seperti yang diungkapkan Lalopua dalam 

jurnalnya sikap pemustaka terhadap layanan 



merasa kurang puas (Lalopua 2015). Tetapi 

pada penelitian Sinduwijaya (2009) Petugas 

layanan UK Petra yang mampu menjawab 

pernyataan pengguna dengan baik dan 

ramah sebesar 49% dan pustakawan 

memberi pelayanan dengan ramah dan 

sopan sebesar 60% yang berarti positif. Dari 

uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

subjek dan objek tersebut karena terdapat 

sebuah fenomena berkaitan dengan 

permasalahan yang timbul di perpustakaan 

seperti jarangnya anak interaksi antara 

pustakawan dengan pemustaka ataupun 

sebaliknya. 

Pemustaka memiliki harapan kepada 

pustakawan memiliki sikap yang proaktif, 

dalam berinteraksi lebih akrab lagi, 

sedangkan pustakawan berpikiran untuk 

menunggu pemustaka meminta 

bantuannya, tanpa berupaya melakukan 

interaksi dengan pemustaka (Ananda dan 

Malta, 2013). Dalam jurnal Utomo (2012) 

menjelaskan bahwa pusakawan juga 

memiliki sikap empati, peduli jika ada 

pengguna yang kesulitan mencari koleksi 

segera membantu dan melakukan tindakan 

seperti langsung ikut mencarikan koleksi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Pengalaman peneliti setelah 

mengamati di perpustakaan Universitas 

Airlangga pustakawan sudah berusaha untuk 

memikat pemustaka agar dapat membantu 

semaksimal mungkin. Saat mengunjungi 

perpustakaan peneliti sering menjumpai 

pustakawan yang telah bersikap ramah 

dengan menanyakan beberapa hal kepada 

pemustaka yang terlihat kebingunan. 

Pertanyaannya meliputi, “apakah ada yang 

bisa saya bantu?”,“mau mencari koleksi 

apa?”. Hal inilah yang membuat kebigungan, 

ketika pustakawan mencoba berinteraksi, 

respon dari pengguna sangatlah bermacam-

macam. Ada yang bersikap positif dengan 

senang hati menerima bantuan, ada juga 

yang bersikap negatif seperti zona 

nyamannya seakan sedang terusik, tidak 

merespon, diam lalu pergi. 

Penelitian ini mengacu pada 

penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 

berjudul “Analisis Sikap Pustakawan 

Referensi Dalam Melayani Mahasiswa Di 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Semarang”. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang objek penelitiannya 

adalah pustakawan, penelitian ini peneliti 

mencoba meletakkan objek penelitiannya 

pada pemustaka. Namun, untuk 

memperkaya analisis dalam penelitian ini 

peneliti mencoba berpusat pada 

pembentukan sikap dari sisi kognitif, afektif, 

konatif verbal dan non verbal yang dimiliki 

pemustaka saat berinteraksi dengan 

pustakawan.  

Dengan demikian, berdasarkan 

pemaparan pada latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah, 

Bagaimana respon kognitif, afektif, konatif 

yang dimiliki pemustaka dalam 

pembentukan sikap pada pustakawan di 

Universitas Airlangga?  

 

 



METODE PENELITIAN 

Metode deskriptif dipilih sebagai 

metode yang hanya memaparkan situasi dan 

peristiwa, tanpa mencari atau menjelaskan 

hubungan, dan tidak menguji atau membuat 

prediksi. Tipe deskriptif dipilih karena 

peneliti bermaksud menggambarkan 

bagaimana sikap pemustaka saat 

berinteraksi dengan pustakawan di 

perpustakaan, tanpa melakukan pengujian 

hipotesis. Penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan (Arikunto, 2002: 234).  

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

pemustaka dari  perpustakaan Universitas 

Airlangga. Untuk mendapatkan data yang 

akurat penulis akan menggunakan 100 

sampel. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. 

Metode purposive sampling ini digunakan 

untuk mengambil sampel dengan 

pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2008). 

Metode purposive sampling dilakukan 

dengan melihat responden dengan 

pertimbangan tertentu, seperti tingkah laku, 

karakteristik, dan ciri-ciri. Metode ini 

diharapkan dapat mewakili dan 

menggambarkan secara menyeluruh apakah 

terdapat keterkaitan tipe kepribadian 

pemustaka terhadap sikap saat berinteraksi 

dengan pustakawan.  Menurut Singh and 

Masuku (2014) untuk mencapai tingkat 

presisi yang diinginkan membutuhkan 50-

200 sampel. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Untuk mengetahui sikap pemustaka 

peneliti menggunakan acuan pada konsep 

yang dimiliki oleh oleh Rosenberg dan 

Hovland (dalam Ajzen, 2005) untuk 

melakukan analisis terhadap berbagai 

respon yang dapat dijadikan dasar untuk 

menyimpulkan sikap dari perilaku yang 

hasilnya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1 Penyimpulan Sikap 

Tipe respon Kategori Respons 

Kognitif Afektif Konatif 

Verbal Pernyataan keyakinan 
mengenai objek sikap 

Pernyataan perasaan 
terhadap objek sikap 

Pertanyaan intensi perilaku 

Non verbal Reaksi perseptual 
terhadap objek sikap  

Reaksi fisiologis 
terhadap objek sikap 

Perilaku tampak sehubungan 
dengan objek sikap 

Sumber : Attitude, Personality and Behavior (Ajzen, 2005) 

Kognitif dari Rosenberg dan Hovland 

Kognitif berisi kepercayaan seseorang 

mengenai apa yang berlaku atau apa yang  

 

benar bagi objek sikap. Kepercayaan ini 

muncul dari saat melihat apa yang terjadi 

hingga menjadi pengetahuan bagi 



seseorang. Jika kepercayaan telah 

terbentuk, maka seseorang akan 

mendapatkan pengetahuan mengenai apa 

yang dapat diharapkan dari objek tertentu. 

Dengan demikian, interaksi kita dengan 

prediksi mendatang mengenai pengalaman 

tersebut akan lebih mempunyai arti dan 

keteraturan. Kemudian kepercayaan akan 

terus berkembang dan muncul stereotype. 

Stereotype dapat dipengaruhi oleh 

orang lain yang menurutnya penting dan 

menjadi penentu dalam bersikap serta 

memberikan respon. Sikap yang didasari 

pola stereotype semacam ini biasanya 

sangat sulit untuk menerima perubahan. 

Kepercayaan sebagai komponen kognitif 

tidak selalu akurat. Kepercayaan terbentuk 

dikarenakan kurang atau tiadanya 

informasi yang benar mengenai objek yang 

dihadapi. 

Respon kognitif verbal merupakan 

pernyataan mengenai apa yang diyakini 

mengenai objek sikap. Untuk mengetahui 

seseorang memiliki sikap positif terhadap 

suatu objek dapat diketahui melalui 

pernyataan yang menyatakan bahwa 

pustakawan sangat dapat di percaya. Respon 

kognitif yang nonverbal lebih sulit untuk 

diketahui karena informasi yang diberikan 

tentang sikap bersifat tidak langsung dalam 

merespon pustakawan. Misalnya, karena 

belum pernah berhadapan langsung dengan 

pustakawan, maka orang kemudian 

menyimpulkan dan beranggapan bahwa 

pustakawan sangat memberi pelayanan yang 

buruk, padahal kalau sudah mencoba 

berinteraksi kesan kita akan jauh berbeda. 

 

Afektif dari Rosenberg dan Hovland 

Afektif ini menyangkut masalah 

emosional subjektif seseorang terhadap 

suatu objek sikap. Respon ini disebut juga 

dengan perasaan yang dimiliki individu 

terhadap obyek sikap. Reaksi emosional yang 

merupakan respon afektif ini banyak 

dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang 

kita percayai itu benar dan berlaku bagi objek 

tersebut, maka sangat mungkin terbentuk 

afek positif terhadap obyek yang 

bersangkutan. 

 Respon afektif verbal dapat dilihat pada 

pernyataan verbal perasaan seseorang 

mengenai sesuatu, dapat berupa perasaan 

yang diungkapkan secara langsung kepada 

objek tersebut. Misalnya, ketika seseorang 

yang memberikan komentar negatif terhadap 

perlakuan pustakawan. Respon afektif 

nonverbal berupa reaksi fisik seperti ekspresi 

muka maupun reaksi tubuh seorang 

pemustaka. 

Konatif dari Rosenberg dan Hovland 

KonatIf dalam struktur sikap 

menunjukkan perilaku atau kecenderungan 

berperilaku yang ada di dalam diri seseorang 

berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. 

Seseorang yang berperilaku dalam situasi 

tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan 

banyak ditentukan oleh bagaimana 

kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus 

tertentu.  

Respon konatif merupakan 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam bentuk verbal, intensi ini terungkap 

lewat pernyataan keinginan melakukan 

sesuatu. Misalnya keinginan pemustaka 

untuk merespon secara langsung dan 



berinteraksi kepada pustakawan, bertanya 

ataupun membicarakan koleksi 

perpustakaan. Sedangkan nonverbal dapat 

berupa ajakan pada orang lain untuk 

memanfaatkan layanan yang ada di 

perpustakaan. 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab analisis data ini peneliti akan 

menganalisis dan membahas lebih lanjut data 

yang disesuaikan dengan rumusan masalah 

mengenai bagaimana respon kognitif, afektif, 

konatif yang dimiliki oleh pemustaka 

terhadap pustakawan di perpustakaan 

Universitas Airlangga. 

Pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga 

Pada temuan data BAB III mengenai 

karakteristik responden, dapat diketahui 

bahwa responden perempuan merupakan 

responden yang paling mendominasi 

dengan prosentase sebesar 70%. Dengan 

berbagai macam program studi. Jika ditinjau 

lebih lanjut, rata-rata responden 

merupakan mahasiswa, baik mahasiswa D3, 

S1, dan S3. Seluruh responden atau 

sebanyak 100% menyatakan pernah 

berkunjung ke perpustakaan sekolah dan 

memiliki kesan yang bermacam-macam. 

Kesan menyenangkan mendominasi dengan 

prosentase sebesar 45%.  Sebagian besar 

memiliki intensitas mengunjungi 

perpustakaan pada 2 minggu sekali 

sebanyak 29 responden atau dengan 

prosentase 29%. Adanya interaksi yang 

dilakukaan antara pemustaka dan 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga sering terjadi pada layanan ruang 

baca dengan alasan mencari bahan koleksi.  

Analisis Sikap Pemustaka Pada Pustakawan 

Di Perpustakaan Universitas Airlangga  

Analisis statistik deskriptif sikap 

secara keseluruhan dilakukan dengan 

menjumlah skor masing-masing variabel 

dan dihitung rata-rata skornya. Berdasarkan 

perhitungan statistik deskriptif sikap 

pengguna pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlngga 

didapatkan nilai skor. 

1. Layanan Ruang Baca 

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,26. .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,27 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,15 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,26 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif. 

2. Layanan Informasi 

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,29. .Sehingga dari 



penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,32 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,17 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,37 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif.  

3. Layanan Referensi  

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,27. .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,28 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,17 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,36 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif.  

4. Layanan Koleksi Khusus 

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,24 .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,31 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 1,96 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,44 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif. 

5. Layanan Sirkulasi 

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,29. .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,31 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,21 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,34 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif.  

6. Layanan American Corner 

Sikap pemustaka pada pustakawan 

di perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,32. .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 



pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,30 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,25 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,41 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif. 

7. Layanan British Corner 

Diketahui hasil statistik deskriptif 

sikap pemustaka pada pustakawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-

rata skor keseluruhan 2,23. .Sehingga dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengguna mempunyai sikap yang baik pada 

pustakawan di perpustakaan Universitas 

Airlangga. Dari respon kognitif memiliki 

rata-rata skor 2,16 dengan kategori baik, 

respon afektif memiliki rata-rata skor 2,26 

dengan kategori baik, serta respon konatif 

memiliki rata-rata skor 2,28 dengan kategori 

baik. Data tersebut membuktikan bahwa 

pemustaka yang termasuk responden 

peneliti memiliki respon yang baik, dalam 

hal kognitif, afektif dan konatif. 

Respon Sikap Keseluruhan yang dimiliki 

Pemustaka Pada Pustakawan Di 

Perpustakaan Universitas Airlangga 

Ketiga respon tersebut akan 

terkandung dalam sikap dan akan 

menggambarkan bahwa sikap berawal dari 

pengetahuan mengenai objek sikap, 

penentuan rasa senang dan tidak senang 

terhadap objek sikap, serta penentuan 

tingkah laku yang dilakukan oleh manusia 

terhadap objek sikapnya (Safitri, 2016) Sikap 

merupakan suatu bentuk respon seseorang 

terhadap suatu objek tertentuk untuk 

mendukung (favorable) atau tidak 

mendukung (un-favorable) (Berkowitz 

dalam Azwar 2016).  

Brecker & Wiggins (dalam Azwar 

2016) mengungkapkan bahwa sikap yang di 

peroleh dari pengalaman akan 

menimbulkan pengaruh langsung terhadap 

perilaku berikutnya. Pengaruh ini dapat 

timbul pada kondisi tertentu, waktu 

tertentu dan situasi tertentu sesuai dengan 

individu tersebut mengekspresikannya 

bagaimana terhadap konsistensi antara 

sikap dan perilaku. Berdasarkan fakta yang 

telah ada di lapangan, jika di lihat juga 

pernyataan para ahli tersebut, peneliti 

memiliki pikiran yang sependapat. Apabila 

pengalaman atau kesan yang dimiliki buruk 

sebelumnya, nantinya juga akan 

mempengaruhi sikap sesorang menjadi 

buruk. Pada tabel 3.32 terdapat 1 

responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju oleh pernyataan bahwa memiliki 

pengalaman berkesan di perpustakaan, 

sehingga akan kembali berkunjung. 

Berdasarkan hasil probing pemustaka ini 

menyatakan. Tetapi sebanyak 37 orang 

menyatakan setuju dengan pernyataan 

bahwa jika memiliki pengalaman berkesan 

di perpustakaan, akan kembali berkunjung. 

Karena pengalaman itulah yang 

mempengaruhi sikapnya untuk 

memanfaatkan perpustakaan terus-



menerus, memberikan kepercayaan kepada 

perpustakaan untuk membantunya mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

Penutup 

 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui respon kognitif, afektif dan 
konatif yang dimiliki oleh pemustaka pada 
pustakawan saat berinteraksi dengan 
pustakawan di perpustakaan Universitas 
Airlangga. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan 
kesimpulan hasil temuan penelitian yaitu 
pemustaka memiliki respon yang baik pada 
pustakawan pada perpustakaan Universitas 
Airlangga. Untuk mengetahui respon sikap  

 Pada keseluruhan skor yang dimiliki 
pemustaka pustakawan di perpustakaan 
Universitas Airlangga dapat disimpulkan 
melalui tiga respon berdasarkan 7 layanan 
tersebut termasuk dalam kategori baik, 
sehingga dapat diartikan jika pemustaka 
memiliki respon yang baik dalam hal 
kepercayaan secara kognitif pada 
pustakawan di perpustakaan Universitas 
Airlangga terkait dengan pustakawan selalu 
memahami kebutuhan informasi 
pengunjung, memiliki pengetahuan yang 
lebih tentang bahan koleksi, memiliki 
kemampuan untuk menjawab pertanyaan 
saya dengan baik, kemampuan komunikasi 
yang dimiliki pustakawan sangat baik, 
pengunjung mendapatkan jawaban yang 
sesuai dengan harapan. 
 Respon afektif pemustaka pada 7 
layanan perpustakaan Universitas Airlangaa 
diketahui dengan kategori baik. Hal tersebut 
mengartikan jika pemustaka memiliki 
perasaan yang baik terkait adanya rasa 
senang sebelum berinteraksi, ketika 
berinteraksi dan sesudah berinterkasi 
dengan pustakawan 

Respon konatif pemustaka pada 
pustakawan 7 layanan perpustakaan 
Universitas Airlangga tergolong dalam 
kategori baik Hal ini dapat diartikan jika 
pemustaka memiliki kecenderungan 
berperilaku, bertindak dan bereaksi 
dengan baik. Respon konatif ini dapat 
dilihat dari keinginan untuk kembali 
memanfaatkan layanan perpustakaan 
dan mempengaruhi orang lain untuk 
memanfatkaan layanan perpstakaan 
tersebut. 

Saran  

 Menanggapi kesimpulan yang telah 
dikemukakan diatas dari hasil penelitian 
yang di dapat, maka ada beberapa saran 
yang dapat digunakan untuk pihak terkait 
untuk di jadikan bahan pertimbangan dan 
evaluasi bagi pembaca dan bagi peneliti 
selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini, jika dilihat dari temuan 
data terdapat pemustaka yang memiliki 
sikap dalam kategori yang baik, 
pemustaka telah menyatakan setuju 
dengan keterbukaan kepada pustakawan 
jika membutuhkan bantuan dan 
pustakawan mendahului dalam 
berinteraksi, maka dari itu bagi 
pustakawan sebaiknya lebih peduli 
kepada pemustaka dan menunjukan 
kesan yang baik terhadap pengguna. 
untuk melakukan interaksi yang intens 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
informasi pemustaka. Pustakawan 
bersikap peduli, menanggapi, dan 
memperhatikan apa yang dibutuhkan 
oleh pengguna. Dengan sikap yang positif 
yang dimiliki pustakawan akan 
mempengaruhi sikap pengguna sehingga 
pengguna akan merasa senang dan 
sering berkunjung ke perpustakaan 



untuk memanfaatkan pelayanan yang 
ada di perpustakaan. 

2. Pemustaka seharusnya mengajak orang 
lain untuk memanfaatkan pelayanan 
yang diberikan oleh pustakawan pada 
layanan perpustakaan, jika layanan 
tersebut dapat membantu dan 
mempermudah untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. Tidak semua 
pustakawan yang bersikap negatif 
kepada penggunanya, maka dari itu 
pemustaka tidak seharusnya memiliki 
stigma negatif sebelum melakukan 
interaksi kepada pustakawan saat 
memanfaatkan layanan di perpustakaan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi pedoman bagi peneliti lain yang 
ingin melakukan penelitian sejenis. 
Apabila ada yang tertarik untuk 
melakukan penelitian sejenis, dapat lebih 
beragam karakteristik penggunanya. 
Contohnya seperti latar belakang profesi 
yang beragam, hal ini dapat dilakukan 
pada perpustakaan umum. Serta lebih 
memperdalam lagi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan sikap, 
mulai dari pengalaman pribadi, pengaruh 
kebudayaan, media massa, lembaga 
pendidikan dan lemhaga agama. 
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