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Tingginya  jumlah  peminjaman  layanan  koleksi  di  Perpustakaan 

Universitas tidak diimbangi dengan jumlah pelayanan publik yang memadai. Hal 

tersebut  terbukti  dari  minimnya  ketersediaan  layanan  peminjaman  mandiri  di 

perpustakaan  Universitas.  Perpustakaan  Universitas  Negeri  Malang  salah  satu 

perpustakaan  universitas  yang  menyediakan  layanan  mandiri  terhadap 

peminjaman koleksi untuk pemustaka yang akan meminjam koleksi. Penelitian ini 

mengkaji tentang Analisis Promosi Layanan Mandiri di Perpustakaan Universitas 

Negeri Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode 

deskriptif.  Berdasarkan  dengan  3  dimensi,  yaitu  periklanan,  promosi  penjualan,

dan  hubungan  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kualitas 

promosi  layanan  mandiri  dilihat  dari  promosi  periklanan  memiliki  rata-rata  skor 

sebesar  3,52  dengan  kategori  sangat  baik,  Promosi  penjualan  (sales  promotion)

memiliki  rata-rata  skor  sebesar  3,50  dalam  kategori  sangat  baik,  dan  Promosi 

hubungan  masyarakat  (public  relation)  memiliki rata-rata  skor  3,59  dalam 

kategori  sangat  baik.  Secara  keseluruhan  kualitas  promosi  layanan  mandiri  di 

perpustakaan  Universitas  Negeri  Malang  memiliki  rata-rata  skor  sebesar  3.54 

dalam kategori sangat baik.
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Pendahuluan  

Layanan mandiri Perpustakaan Perguruan Tinggi perlu mengadakan suatu 

program, yaitu berupa promosi terhadap pelayanan mandiri yang dilakukan 

kepada pemustaka. Selain menggunakan program promosi layanan mandiri, perlu 

adanya kemudahan dalam cara penggunaannya. Namun, disamping itu promosi 



sangat diperlukan sebagai wadah untuk memperlihatkan kepada pengguna 

perpustakaan itu sendiri khususnya kepada kalangan mahasiswa. Apa saja koleksi 

yang dimiliki oleh perpustakaan serta layanan apa saja yang diberikan oleh 

Perpustakaan Perguruan Tinggi terutama pada bidang layanan sirkulasi berupa 

layanan peminjaman mandiri. Secara singkat promosi bertujuan supaya dapat 

mempengaruhi sikap, pengetahuan atau tingkah laku penerima dan membujuk 

mereka untuk menerima konsep pelayanan atau barang yang akan mereka 

dapatkan. Dengan adanya promosi layanan mandiri ini  dapat memberikan 

informasi mengenai cara penggunaan layanan mandiri yang ada di Perpustakaan 

Perguruan Tinggi.  

 

Layanan mandiri ini mengajarkan agar pemustaka memiliki sifat mandiri. 

Hal tersebut juga terjadi di perpustakaan Universitas Negeri Malang. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara penulis kepada mahasiswa dan pustakawan 

perpustakaan tersebut memang menerapkan promosi layanan mandiri berupa 

media website. Pada mahasiswa semester lama sering kali lupa cara menggunakan 

layanan mandiri karena beberapa faktor. Seperti lama tidak menggunakan layanan 

tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui adanya layanan tersebut karena tidak 

sering berkunjung ke perpustakaan. Pada mahasiswa baru pustakawan 

memberikan promosi kepada masing-masing fakultas, namun dalam bentuk 

perwakilan. Sehingga tidak menyeluruh informasi tersebut tersebar, sedangkan 

penggunaan website yang kurang menarik minat pustakawan, sebab tidak semua 

pustakawan sering mengungjungi website tersebut. Diperlukan perbaikan dalam 

promosi layanan mandiri di Universitas Negeri Malang.  

 

Metodologi penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:21) Penelitian deskriptif 

merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan 

menganalisis suatu hasil penelitian guna mengeksplorasi suatu fenomena atau 



kenyataan sosial. Peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

dengan tujuan untuk menghimpun berbagai macam fakta dan menggambarkan 

persepsi pemustaka aktif terhadap promosi layanan mandiri di perpustakaan 

Universitas Negeri Malang. Lokasi penelitian ini dilakukan di kalangan 

mahasiswa Universitas Negeri Malang yang pernah meminjam koleksi dengan 

menggunakan layanan mandiri di Perpustakaan. Alasan yang melatar belakangi 

pemilihan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah gambaran 

promosi layanan mandiri di kalangan mahasiswa.  

2. Terdapat fenomena dengan adanya promosi yang diminati mahasiswa  

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut 

dengan mengaplikasikan teori diatas pada mahasiswa yang pernah melakukan 

layanan peminjaman mandiri. 

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian, atau disebut juga 

universe. Populasi dirumuskan sebagai “semua anggota sekelompok orang, 

kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas” atau kelompok lebih 

besar yang menjadi sasaran generalisasi. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi dari penelitian adalah pengguna khususnya yang pernah melakukan 

peminjaman mandiri dan mendapatkan promosi layanan di Perpustakaan 

Universitas Negeri Malang. Guna untuk memperoleh data yang sesuai dengan apa 

yang akan dicapai oleh peneliti. Dengan menggunakan populasi tersebut, maka 

peneliti dapat mengetahui gambaran promosi yang dilakukan perpustakaan 

Universitas Negeri Malang pada setiap individu pemustaka.   

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah sampel aksidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan 

faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang menggunakan layanan serta 

mendapatkan sosialisasi mengenai layanan mandiri tanpa memiliki karakteristik, 

maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden). Alasan dari 

peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel aksidental ini adalah karena 

siapapun yang menggunakan layanan dan mendapatkan promosi mengenai 

layanan peminjaman mandiri yang pada saat itu berkunjung ke pepustakaan 



Universitas Negeri Malang.  Pemustaka yang saat itu sedang berkunjung dan 

berada di sirkulasi menunjukkan bahwa dia sudah pernah atau lebih menggunakan 

layanan mandiri dan mendapatkan sosialisasi mengenai layanan tersebut. Salah 

satu pendapat Sugiyono (2012:91) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak 

dalam penelitian adalah antara 30-500 responden. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti akan melakukan penelitian dalam kurun waktu tertentu sampai 

mendapatkan jumlah responden yaitu 100. Responden 100 karena pengguna 

layanan peminjaman mandiri berkunjung selama peneliti turun lapangan di 

perpustakaan Universitas Negeri Malang 

 

Hasil dan pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat temuan-temuan data baru yang diperoleh selama penelitian 

di lapangan. dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan 

masalah yang terdapat pada bab I dan data dari bab sebelumnya. Gambaran 

tentang promosi layanan mandiri yang ada di Perpustakaan Universitas Negeri 

Malang ditinjau dari 3 promosi utama dari 4 promosi yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Keller (2014) yaitu promosi Periklanan (Advertising), Promosi 

Penjualan (Sales Promotion) dan Hubungan Masyarakat (Public Relation). 

Peneliti mengambil hanya mengambil 3 promosi utama sebab ke-3 promosi utama 

tersebut yang lebih dominan untuk diterapkan maksimal di perpustakaan 

Universitas Negeri Malang. Sedangkan untuk yang ke empat promosi penjualan 

personal kurang dominan untuk diterapkan dalam promosi perpustakaan, karena 

disini pihak perpustakaan tidak menjual belikan buku koleksi yang ada, dan 

layanan tersebut berupa ajakan untuk menarik minat pembeli terhadap sebuah 

produk. 

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa gambaran kualitas promosi 

layanan mandiri dilihat dari promosi periklanan memiliki rata-rata skor sebesar 

3,52 dengan kategori sangat baik, Promosi penjualan (sales promotion) memiliki 

rata-rata skor sebesar 3,50 dalam kategori sangat baik, dan Promosi hubungan 



masyarakat (public relation) memiliki rata-rata skor 3,59 dalam kategori sangat 

baik. Secara keseluruhan kualitas promosi layanan mandiri di perpustakaan 

Universitas Negeri Malang memiliki rata-rata skor sebesar 3.54 dalam kategori 

sangat baik. 

Pustakwan menyetujui adanya promosi layanan mandiri dilakukan lebih 

baik lagi di perpustakaan Univeristas Negeri Malang. Sebab dapat merubah 

kondisi yang sebelumnya promosi layanan mandiri hanya berpusat pada beberapa 

kelompok tertentu saja dan tidak menyeluruh ke semua mahasiswa yang ada di 

Universitas Negeri Malang.  

Hasil penelitian menunjukkan pemustaka sangat menyetujui adanya 

promosi layanan mandiri berupa promosi periklanan yang beragam media seperti 

website majalah dinding dan Lain-Lain memberikan daya tarik. Pemustaka juga 

sangat menyetujui adanya prmosi layanan mandiri melalui promosi penjualan 

dengan melakukan komunikasi yang baik sehingga pemustaka dapat mudah 

memahami apa yang telah di jelaskan tentang bagaimana cara proses melakukan 

peminjaman mandiri dan kegiatan lain yang termasuk dalam promosi penjualan, 

pemustaka sangat menyetujui adanya promosi layanan mandiri melalui hubungan 

masyarakat (public relation) dengan adanya komunikasi yang baik dan 

penyampaian yang benar kepada mahasiswa tentu dapat tersampaikan dengan 

tepat sebuah informasi tersebut kepada mahasiswa, sehingga dapat berdampak 

positif kepada perpustakaan Universitas Negeri Malang sesuai dengan yang 

diharapkan, terjadi peningkatan pengunjung dan peningkatan peminjaman buku di 

perpustakaan tersebut.  
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