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Abstrak  
Keberadaan layanan bagi pengguna di perpustakaan menjadi hal penting, 

terlebih bagi pengguna dengan disabilitas penglihatan. Kurangnya layanan yang 
disediakan bagi disabilitas penglihatan membuat mereka kesulitan dalam 
memanfaatkan layanan yang tersedia. Di Jawa Timur yaitu Perpustakaan Umum dan 
Arsip Kota Malang, menyediakan layanan bagi disabilitas penglihatan yaitu Lapo Bra 
(Layanan Pojok Braille). Lapo Bra bertujuan untuk menyetarakan layanan  bagi 
pengguna perpustakaan agar dapat memenuhi kebutuhan informasi tanpa adanya 
diskriminasi. Perpustakaan dapat dikatakan berhasil apabila menyediakan koleksi 
yang dibutuhkan oleh pengguna, serta memberikan layanan yang baik kepada 
pengguna. Pada penelitian ini menggunakan 4 aspek yaitu sarana dan prasarana, 
pustakawan, koleksi braille, dan layanan pada Lapo Bra. Peneliti menggunakan 
persepsi menurut Bimo Walgito yang dibagi menajadi 4 tahap yaitu tahap fisik, tahap 
fisiologis, tahap psikologik dan tahap penilaian atau persepsi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan 
Arsip Kota Malang. Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan metode 
kuisioner, observasi dan studi pustaka. Untuk populasi dalam penelitian yaitu 
pengguna yang mengunjungi atau menggunakan Lapo Bra. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
kriteria tertentu yaitu pengguna yang berkunjung dan memanfaatkan layanan pada 
Lapo Bra dengan frekuensi kunjungan satu-dua kali dalam seminggu dengan jumlah 
responden sebanyak 35 orang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan SPSS dan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan persepsi 
pengguna terhadap Lapo Bra menghasilkan skor 14,29 dan rata-rata 3,57 dengan 
kategori sangat baik. 
Kata kunci : Persepsi Pengguna, Disabilitas Penglihatan, Layanan Perpustakaan,     
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Abstract 
The existence of service for users in the library is very important, especially 

for users with visiual disability. The lack of services provided for visual disability 
makes them difficult used service available. In East Java, Malang Public Library and 
Archives provided services for visual disability namely Lapo Bra (Braille Corner 
Services) The goal of Lapo Bra is equalize service for library users for needs of 
information without any discrimination. Libraries can be said to succeed when 
providing the collection required by users, as well as providing good service to users. 
This research used 4 aspects in Lapo Bra such as facilities and infrastructure, 
librarian, braille collection and service at Lapo Bra. This research use perceptions 
according Bimo Walgito which is divided into 4 stages, there are physical stage, 
physiological stage, psychological stage and assessment or perception stage. This 
research to determine the user perception of Lapo Bra in Public Library and Archive 
of Malang. This research use quantitative descriptive with questioner methods, 
observations and literature study. For the population in this research are users who 
visited or used Lapo Bra. The sampling technique used is purposive sampling with 
certain criteria that is user who visit and utilize service at Lapo Bra with frequency 
once or twice a week with number of respondents counted 35 people. The technique 
used in this research are SPSS and likert scale. The result show the user perception 
toward service in the Lapo Bra produce score 14,29 with very good category. 
Keywords : User Perception, Visual Disability, Library Service, Braille Corner 
Service 
 
I. PENDAHULUAN 

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat masyarakat dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan informasinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 
memenuhi kebutuhan informasinya adalah dengan berkunjung ke perpustakaan. 
Perpustakaan merupakan salah sumber informasi yang utama dan penting serta dapat 
digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasinya.  

Layanan perpustakaan merupakan kegiatan memberikan layanan kepada para 
pengguna yang ditawarkan oleh perpustakaan guna memenuhi kebutuhan. Dengan 
kata lain bahwa tujuan dari layanan perpustakaan mempertemukan pembaca dengan 
bahan pustaka yang mereka butuhkan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat tentang informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Undang-
undang No 43 tahun 2007, peyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan 
standar nasional perpustakaan dan setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar 
perpustakaan. Adapun standar nasional perpustakaan meliputi standar koleksi 
perpustakaan, sarana dan prasarana, layanan perpustakaan, dan pustakawan.  

Menurut Sugi Rahayu (2013) minimnya layanan bagi penyandang disabilitas 
menjadi penghambat bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan pelayanan secara 
maksimal.  Adapun layanan itu berupa pelayanan sosial dan mobilitas para 
penyandang disabilitas kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar 
hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitektural dan 



prosedural. Hal ini membuat kaum difabel kehilangan haknya dalam  mendapatkan 
pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik. Salah satu layanan publik 
yang disediakan pemerintah adalah perpustakaan umum. Seperti yang telah dijelaskan 
bahwa fasilitas yang disediakan bagi disabilitas penglihatan masih minim. 
Perpustakaan umum yang menyediakan layanan bagi disabilitas penglihatan adalah 
Lapo Bra (Layanan Pojok Braille)  yang terdapat pada Perpustakaan Arsip dan 
Umum Kota Malang. Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) Lapo Bra (Layanan Pojok 
Braille) ini  berdiri sejak tahun 2015 dengan intensitas pengunjung yang meningkat. 
Adanya Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) membantu dan memudahkan para 
penyandang disabilitas penglihatan untuk bisa mengakses informasi secara maksimal.  

Hadirnya Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) di Perpustakaan Umum dan Arsip 
Kota Malang menjadi perpustakaan umum pertama di Jawa Timur yang memberikan 
layanan kepada penyandang disabilitas penglihatan, dengan kehadiran Lapo Bra 
(Layanan Pojok Braille) . Adanya Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) menunjukkan 
bahwa Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mempunyai perhatian terhadap 
penyandang disabilitas penglihatan dan dapat digunakan dalam memenuhi hak nya 
berupa kemudahan mengakses informasi.  

Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) pada Perpustakaan Umum dan Arsip Kota 
Malang diharapkan dapat menjadi perpustakaan masa depan yang ideal dengan 
berbagai kelengkapan dan fasilitas layanan yang tersedia dan dapat digunakan bagi 
para pemustaka penyandang disabilitas penglihatan dalam memenuhi kebutuhan 
informasinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengetahui mengenai gambaran persepsi pengguna terhadap Lapo Bra 
(Layanan Pojok Braille) di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Selanjutnya 
penulis akan menggunakan istilah Lapo Bra pada penjelasan seterusnya. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Persepsi Pengguna Lapo Bra 

Persepsi menurut Bimo Walgito (2002) adalah merupakan suatu proses yang 
didahului oleh proses penginderaan, yaitu dimana diterimanya stimulus oleh individu 
melalui alat indera. Proses tersebut terus berlanjut sampai proses persepsi, karena itu 
persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan yang merupakan proses awal dari 
proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat pada waktu 
individu menerima stimulus melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai 
penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat penciuman, lidah 
sebagai alat pengecap, dan kulit sebagai alat peraba. Stimulus yang di indera 
kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga seorang individu menyadari 
apa yang dilakukan. Proses persepi yang dihasilkan adalah ketika seorang individu 
menyadari tentang apa yang telah diserap. Jadi stimulus yang diterima oleh alat 
indera diteruskan untuk diorganisasikan dan diinterpretasi yang akan menghasilkan 
sesuatu yang berarti bagi seorang individu. Dengan persepsi tersebut individu akan 
menyadari tentang keadaan sekitar.  Bimo Walgito (2002) menjelaskan bahwa 



persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui sebuah proses atau tahap. Terdapat 
beberapa tahap yaitu:  
a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaaman 

atau fisik, yaitu berawal dari stimulus yang diterima oleh alat indera manusia. 
b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses fisiologis, yaitu 

stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. 
c. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, 

yaitu stimulus yang diteruskan oleh syaraf sensoris siproses di dalam otak terjadi 
sehingga individu dapat menyadari apa yang diterima dengan alat indera sebagai 
suatu rangsangan yang diterimanya. 

d. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh oleh sesorang individu berupa 
tanggapan sehingga mampu menimbulkan sebuah perilaku.  

Bimo Walgito mengatakan lebih lanjut bahwa persepsi merupakan proses 
menyeluruh pada seorang individu sehingga apa yang ada di dalam individu seperi 
sikap, pengetahuan, pengalaman, perasaan dapat menentukan seorang individu untuk 
mempersepsi. Menurut Darsono (2006) pengalaman mempengaruhi persepsi 
dikarenakan merupakan hasil dari pengamatan langsung, pengetahuan mempengaruhi 
dikarenakan mampu menghubungkan objek yang satu dengan yang lain. Sedangkan 
individu merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dikarenakan adanya 
kepribadian individu yang dibentuk dari kebiasaan dan fisiologis atau jasmani 
seorang individu.  

II.2 Layanan Pojok Braille 
Terdapat beberapa faktor agar perpustakaan dapat berjalan dengan baik, salah 

satunya adalah dengan memberikan layanan kepada para pengguna perpustakaan. 
Layanan merupakan ujung tombak suatu keberhasilan perpustakaan, perpustakaan 
dapat dikatakan berhasil apabila dalam perpustakaan terdapat koleksi yang beragam 
selain itu layanan juga merupakan faktor keberhasilan perpustakaan. Salah satu 
perpustakaan yang menyediakan layanan bagi pengguna disabilitas penglihatan 
adalah Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Pada perpustakaan ini terdapat 
layanan yang bernama Lapo Bra, layanan tersebut merupakan salah satu bentik 
inovasi dari Perpustakaan Kota Malang dalam membantu pengguna untuk memenuhi 
kebutuhan informasi. Lapo Bra adalah kepanjangan dari Layanan Pojok Braille yang 
disediakan oleh pihak perpustakaan dan diperuntukkan bagi pengguna disabilitas 
penglihatan dikarenakan layanan yang tersedia membantu pengguna disabilitas untuk 
mencari informasi.  

Pengguna dalam penelitian ini adalah seorang individu dengan disabilitas 
penglihatan blind atau low vision dalam skala berat dikarenakan pada Perpustakaan 
Umum Kota Malang menyediakan layanan khusus Lapo Bra yang digunakan 
pengguna dengan disabilitas penglihatan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

 
 



III. METODOGOGI PENELITIAN 
Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kuantitatif 

deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan secara general tentang 
layanan yang terdapat pada  Lapo Bra. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk 
memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang 
dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif. 
Lokasi penelitian yang diambil peneliti sebagai tempat untuk melakukan penelitian 
adalah pada Perpustakaan Umum Kota Malang yang berlokasi di Jalan Ijen No. 30A, 
Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pada 
Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang terdapat salah satu layanan yang 
diperuntukkan bagi pengguna disabilitas penglihatan yaitu Lapo Bra. Lapo Bra  yang 
terdapat di Kota Malang adalah layanan pertama dan masih satu-satunya yang 
terdapat di Provinsi Jawa Timur, hal itu dikarenakan belum terdapatnya layanan bagi 
pengguna disabilitas penglihatan di Perpustakaan Umum, sehingga peneliti tertarik 
untuk menelitinya. Populasi pada  penelitian ini adalah para pengguna yang pernah 
mengunjungi atau menggunakan Lapo Bra yang terdapat di Perpustakaan Umum dan 
Arsip Kota Malang. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probabilitas 
dengan teknik purposive sampling, dimana sampel ditetapkan secara sengaja oleh 
peneliti dengan didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Sehingga peneliti 
mengambil sampel sebanyak 35 responden. Ketentuan yang ditetapkan oleh peneliti 
yaitu  pengguna yang pernah mengunjungi Lapo Bradan frekuensi kunjungan yaitu 
satu hingga dua kali dalam seminggu.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil temuan data yang diperoleh peneliti dari penyebaran kuisoner 

pada pengguna Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang mengenai 
persepi pengguna yang tersaji pada bab III, maka pada bab ini akan dilakukan 
interpretasi terhadap temuan data dengan menghubungkan ke beberapa teori, 
pendapat beberapa ahli dan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan 
pada bab I. 
IV.1 Interpretasi Persepsi Pengguna terhadap Sarana dan Prasarana pada Lapo 
Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang  

Pada tabel III.27 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aspek yang mempunyai 
mean dengan jumlah sama yaitu 4, diantaranya yaitu keberadaan ruang koleksi dan 
ruang baca pada Lapo Bra, talking book dan komputer sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, terdapatnya AC, meja, kursi, rak buku, dan wifi, penggunaan AC, meja, 
kursi, rak buku, sarana dan prasarana yang tersedia nyaman bagi pengguna serta 
persepsi pengguna terhadap sarana dan prasarana pada Lapo Bra di Perpustakaan 
Umum dan Arsip Kota Malang. Sedangkan untuk aspek yang mempunyai mean 
rendah yaitu luas gedung yang memadai pada Lapo Bra dengan mean 2 dan penilaian 
buruk. Luas gedung yang terdapat pada Lapo Bra kurang memadai dikarenakan 
hanya dapat menampung 20 orang, hal itu dirasa kurang luas karena menyebabkan 
pengguna kurang nyaman bergerak dalam ruangan. Setidaknya pihak pengelola 



perpustakaan menyediakan gedung yang memadai agar pengguna merasa nyaman 
berada dalam gedung perpustakaan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna terhadap 
sarana dan prasarana yang tersedia pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip 
Kota Malang sangat baik dengan skor 3,62 dengan kategori sangat baik, meskipun 
begitu terdapat aspek yang menyebabkan sarana dan prasarana buruk yaitu luas 
gedung perpustakaan yang tersedia tidak memadai. Akan tetapi sarana dan prasarana 
yang buruk dapat ditunjang dengan fasilitas pendukung seperti AC, meja, kursi, dan 
rak buku yang dapat digunakan dengan sangat baik oleh pengguna. Menurut pendapat 
peniliti bahwa sarana dan prasarana yang tersedia pada Lapo Bra dapat digunakan 
dengan sangat baik oleh pengguna serta dapat membuat pengguna merasakan nyaman 
dengan sarana dan prasarana tersebut. Peneliti pada saat mengunjungi perpustakaan 
merasakan nyaman dengan pendingin ruangan yang tersedia namun luas gedung 
dirasa tidak memadai karena sangat sempit. 
 
 
IV.2 Interpretasi Persepsi Pengguna terhadap Pustakawan pada Lapo Bra di 
Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang  

Pada tabel III.35 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aspek terkait 
pustakawan pada Lapo Bra, diantaranya yang mempunyai mean dengan jumlah 4 
adalah bahwa keberadaan seorang pustakawan sangat diperlukan oleh pengguna 
karena dapat membantu dalam mencari informasi apabila pengguna tidak mengerti. 
Sesuai dengan penelitian oleh Kabo Kureta Hendro bahwa keberadaan petugas 
perpustakaan merupakan salah satu indikator dalam penilaian pengguna terhadap 
keberadaan petugas di perpustakaan. Jumlah pustakawan yang sedikit menyebabkan 
perlu penambahan terhadap seorang pustakawan agar dapat memaksimalkan dalam 
melayani pengguna Lapo Bra, sikap seorang pustakawan yang memberi dukungan 
kepada pengguna dalam mencari informasi membuat pengguna merasa senang karena 
pengguna merasa dihargai, respon yang diberikan pustakawan kepada pengguna 
sudah cukup baik, serta pengguna memberikan persepsi yang positif kepada 
pustakawan karena pustakawan dapat membantu pengguna dalam menemukan 
koleksi yang sedang dibutuhkan oleh pengguna. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna terhadap 
pustakawan pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang 
mempunyai mean 3,51 dan penilaian sangat baik. Namun pada tabel III.35 tentang 
jumlah petugas perpustakaan mempunyai skor paling terendah yaitu 2 dengan 
penilaian buruk. Hal ini disebabkan karena pengguna tidak mengetahui jumlah 
petugas yang terdapat pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. 
Pentingnya untuk mengetahui jumlah petugas perpustakaan agar dapat memudahkan 
pengguna untuk meminta bantuan kepada petugas. Sebaiknya pihak perpustakaan 
memberikan informasi kepada pengguna tentang jumlah pustakawan agar pengguna 
tidak merasakan kebingungan ketika meminta bantuan kepada pustakawan. Menurut 
pendapat peneliti bahwa pustakawan pada Lapo Bra sangat baik sehingga pengguna 



merasa senang dengan layanan yang diberikan oleh pustakawan. Pada saat peneliti 
mengunjungi perpustakaan merasakan sikap dan respon petugas yang sangat baik 
kepada peneliti dengan sikap yang ramah serta komunikatif membuat peneliti 
merasakan nyaman untuk berada di perpustakaan. Namun untuk jumlah pustakawan 
yang tersedia tidak diketahui karena memang pustakawan yang terdapat pada Lapo 
Bra sangat sedikit.  
 
IV.3 Interpretasi Persepsi Pengguna terhadap Koleksi Braille pada Lapo Bra di 
Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang  

Salah satu komponen perpustakaan adalah koleksi, tanpa adanya koleksi yang 
baik serta memadai maka perpustakaan tidak dapat memberikan layanan yang baik 
dan sesuai bagi pengguna. Koleksi merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung, 
oleh sebab itu koleksi perpustakaan harus kuat dalam jumlah, jenis, ragam, dan mutu 
(Sutarno, 2005:100). Koleksi perpustakaan sendiri adalah semua bahan pustaka yang 
dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disebarluaskan kepada penggua agar dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi (Yulia, 2009:5). Sebuah 
perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna harus 
menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Koleksi dapat menjadi 
pendorong bagi pengguna untuk berkunjung ke perpustakaan.  

Pada tabel III.45 dapat dilihat bahwa koleksi braille yang tersedia sesuai dengan 
kebutuhan pengguna mempunyai mean 4 dengan penilaian sangat baik. Hal ini 
merupakan poin yang paling penting dikarenakan pengguna dalam perpustakaan 
bukan pengguna perpustakaan pada umumnya melainkan pengguna dengan 
disabilitas penglihatan, maka dari itu koleksi braille harus sesuai dengan pengguna 
dan dapat digunakan. Dijelaskan bahwa jumlah koleksi braille pada Lapo Bra 
mempunyai hasil cukup lengkap terdiri dari 200 judul koleksi braille mempunyai 
mean 2,45 dengan penilaian buruk. Jumlah koleksi yang tersedia sebaiknya terdiri 
dari lebih dari 500 koleksi, karena dengan banyaknya jumlah koleksi yang ada dapat 
menambah jenis koleksi di perpustakaan. Dapat dijelaskan bahwa koleksi braille 
yang terdapat pada perpustakaan sangat bervariasi dan sangat layak untuk digunakan 
pengguna baik dalam mencari informasi maupun menyelesaikan tugas..  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna terhadap 
koleksi braille di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang sangat baik dengan 
skor yaitu 3,32 dengan kategori sangat baik. Meskipun begitu terdapat skor terendah 
pada jumlah koleksi braille yaitu 2 dengan kategori buruk. Terkait tentang jumlah 
koleksi braille yang tersedia dapat dikatakan buruk sebaiknya pihak perpustakaan 
menambah jumlah koleksi braille pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip 
Kota Malang agar dapat digunakan oleh pengguna. Sebaiknya pihak perpustakaan 
menambah jumlah koleksi bagi pengguna agar koleksi lebih beragam jumlahnya. 
 
 
 



IV.4 Interpretasi Persepsi Pengguna terhadap Layanan pada Lapo Bra di 
Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang  

Layanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 
seseorang dengan orang lain. Menurut Sutarno layanan perpustakaan adalah suatu 
kegiatan dalam rangka menyajikan dan memberdayakan sumber informasi di 
perpustakaan kepada masyarakat pemakai. Untuk jenis layanan yang tersedia pada 
Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang pengguna mengetahui 
bahwa perpustakaan menyediakan layanan sirkulasi, layanan baca ditempat, dan 
layanan sirkulasi.  

Pada tabel III.59 dapat dilihat yang mempunyai mean dengan jumlah 4 dan 
penilaian sangat baik terdiri dari beberapa layanan yaitu layanan sirkulasi, layanan 
baca ditempat dan layanan referensi. Dapat dijelaskan bahwa layanan sirkulasi berupa 
peminjaman maupun pengembalian sangat mendukung pengguna, begitu dengan 
layanan baca ditempat dan layanan referensi yang sangat mendukung pengguna 
dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Sedangkan untuk jam layanan yang 
tersedia sangat ideal bagi pengguna untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada 
Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Sikap yang dimiliki oleh 
petugas perpustakaan dalam memberikan layanan terbilang sangat baik. Pengguna 
mempersepsi tentang layanan yang tersedia dengan hasil sangat puas sehingga 
pengguna berkeinginan untuk mengunjungi kembali perpustakaan ditunjang dengan 
beberapa faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang tersedia baik dan dapat 
digunakan, koleksi yang tersedia beragam, dan layanan yang tersedia sangat 
memuaskan.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna terhadap 
layanan pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang adalah baik 
dengan mean 3,84. Meskipun demikian pihak perpustakaan diharapkan meningkatkan 
layanan kepada pengguna agar pengguna merasa senang dengan layanan yang 
tersedia. 
 

V. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi 

pengguna terhadap Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, maka 
pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab apa yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini., yaitu : 

1. Sarana dan Prasarana pada Lapo Bra  
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna 

terhadap sarana dan prasarana pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota 
Malang menghasilkan jumlah akhir sebesar 79,64 dengan mean 3,62 dan pada jumlah 
akhir ini menentukan bahwa persepsi pengguna terhadap sarana dan prasarana yang 
tersedia pada Lapo Bra sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna 
mempersepsi sangat positif terhadap sarana dan prasarana yang tersedia pada Lapo 
Bra di perpustakaan karena dapat digunakan dengan baik, memberikan kenyamanan 
kepada pengguna sehingga menyebabkan pengguna ingin berkunjung kembali pada 



Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, meskipun terdapat aspek 
yang kurang memadai seperti luas gedung perpustakaan yang dirasa masih sangat 
jauh dari kata memadai.  

 
2. Pustakawan pada Lapo Bra  

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna 
terhadap pustakawan pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang 
menghasilkan jumlah akhir sebesar 24,62 dengan mean 3,51 dan pada jumlah akhir 
ini menentukan bahwa persepsi pengguna terhadap pustakawan yang tersedia pada 
Lapo Bra sangat baik. Hal ini menujukkan bahwa pustakawan memberikan layanan 
yang baik dalam membantu menemukan koleksi serta respon pustakawan yang sudah 
cukup baik dalam melayani pengguna menghasilkan persepsi yang positif kepada 
pustakawan.  

 
3. Koleksi Braille pada Lapo Bra  

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna 
terhadap koleksi braille pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota 
malang menghasilkan jumlah akhir sebesar 29,96 dengan mean 3,32 dan pada jumlah 
akhir ini menentukan bahwa persepsi pengguna terhadap koleksi braille yang tersedia 
sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fisik braille sangat layak digunakan 
oleh pengguna dan jenis koleksi braille yang tersedia pada Lapo Bra sangat 
bervariasi. Sehingga pengguna sangat sering untuk menemukan informasi yang 
sedang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. 

 
4. Layanan pada Lapo Bra  

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengguna 
terhadap layanan pada Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang 
menghasilkan jumlah akhir sebesar 50,01 dengan mean 3,84 dan pada jumlah akhir 
ini menentukan bahwa persepsi pengguna terhadap layanan yang tersedia sangat baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang tersedia pada Lapo Bra sangat baik 
didukung dengan sikap pustakawan dalam memberikan layanan kepada pengguna 
sangat baik sehingga pengguna merasa sangat puas terhadap layanan yang tersedia. 
Hal itu menyebabkan pengguna sangat ingin untuk berkunjung kembali ke 
perpustakaan dikarenakan beberapa faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana 
yang tersedia baik dan dapat digunakan, koleksi yang tersedia beragam, dan layanan 
yang memuaskan. 

 
5. Secara keseluruhan 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah dari 
aspek layanan pada Lapo Bra yang telah dijumlahkan serta dihitung, didapatkan 
jumlah yaitu 14,29 dengan mean 3,57 dan penilaian sangat baik. Dengan kata lain 
bahwa secara keseluruhan persepsi terhadap Lapo Bra di Perpustakaan Umum dan 
Arsip Kota Malang sudah dianggap sangat baik oleh pengguna. 
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