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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan koleksi 

perpustakaan pada mahasiswa di perpustakaan Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya, untuk mengetahui pemanfaatannya digunakan teori use and 

gratification dari Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch yang 

meliputi 5 kebutuhan individu yaitu Cognitive needs, Affective needs, Personal 

integrative needs, Social integrative needs, Escapist needs dan media gratification 

yaitu Diversion, Personal relationship, Personal identity, Surveillance. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif 

deskriptif dengan populasi mahasiswa yang memanfaatkan koleksi dari 

perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebanyak  26.591 

sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. 

Pengambilan sampel mengunakan cara non probabilitas dengan menggunakan 

teknik purposive sampling.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan koleksi 

perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya oleh pemustaka telah 

memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan individunya. Pemanfaatan koleksi 

perpustakaan terjadi karena beberapa alasan seperti, beraneka ragamnya koleksi 

perpustakaan, kemudahan akses dan peminjamannya, mahalnya harga buku cetak 

dan  karena minimnya buku yang dimiliki pemustaka. Koleksi perpustakaan telah 

dapat memenuhi kepuasan pemustaka dengan terpenuhinya media gratification. 

Pemustaka dapat menemukan fungsi media pada pemanfaatan koleksi sesuai 

dengan media gratification. Koleksi perpustakaan menjadi salah satu media yang 

selalu digunakan pemustaka untuk memenuhi kebutuhan individu. 

 

Kata Kunci : pemanfaatan koleksi, use and gratification, kebutuhan individu, 

koleksi perpustakaan. 
 

 

 

 

 



 

 2 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the use library collection by students at Widya 

Mandala Catholic University of Surabaya, to examine the use of collection used 

the theory of use and gratification by Elihu Katz, Jay G. Blumler and Michael 

Gurevitch that includes 5 individual needs are Cognitive needs, Affective needs, 

Personal integrative needs, Social integrative needs, Escapist and media 

gratification needs are Diversion, Personal relationships, personal identity, 

Surveillance. 

The method used in this study which is descriptive quantitative method 

with a student population that utilizes a library collection at Widya Mandala 

Catholic University of Surabaya as  26.591 while for the sample in this study is 

100 respondents. For a sampling using a non-probability purposive sampling 

technique. 
The results showed that the use of library collections Widya Mandala 

Catholic University of Surabaya by users has met and in accordance with their 

individual needs. Utilization of library collections occur due to several reasons 

such as, the wide variety of library collections, ease of access and the borrowing 

process, the high price of printed books and because of a few books owned by 

users. Library collection has been able to meet users satisfaction with the 

fulfillment of media gratification. Users can find the media functions in 

accordance with the current collections of media gratification. library Collection  

became one of the media that is always used by users to meet individual needs 

 

Keywords: utilization of collection, use and gratification, individual needs, the 

library collection 
 

 

Pendahuluan 

Pada era sekarang ini informasi mulai menjadi suatu kebutuhan primer 

masyarakat karena tanpa informasi kehidupan masyarakat tidak akan berarti. 

Semua lapisan masyarakat saat ini merasa membutuhkan informasi, seperti halnya 

dokter membutuhkan informasi tentang penyakit-penyakit yang saat ini semakin 

berkembang. Civitas akademika yang ada di universitas seperti dosen, mahasiswa 

dan staf/pegawai juga membutuhkan informasi. Dosen membutuhkan informasi 

untuk bahan mengajar, mahasiswa membutuhkan informasi untuk mengerjakan 

tugas-tugas perkuliahan, staf/pegawai membutuhkan informasi untuk menunjang 

pekerjaannya, sedangkan masyarakat membutuhkan informasi untuk menambah 

wawasan, pengetahuan dan membantu dalam menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi.  

Adanya kebutuhanan informasi tersebut, maka seseorang akan membuat 

seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Akan tetapi dalam kehidupan 

sehari-harinya seseorang memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak 

hanya kebutuhan informasi saja. Dalam memenuhi banyaknya kebutuhan yang 
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ada tersebut, individu sering mengutamakan kebutuhan yang dirasa harus 

didahulukan. Seperti, kebutuhan fisiologis yaitu makan, minum, sandang dan 

tempat tinggal. Dalam pemenuhan kebutuhan yang didahulukan tersebut individu 

sering merasa bahwa kebutuhan informasi bukan merupakan kebutuhan yang 

harus diutamakan. Tetapi melihat perkembangan teknologi informasi pada 

sekarang ini, banyak orang mulai sadar bahwa kebutuhan informasi merupakan 

kebutuhan utama yang juga harus di penuhi. Hal tersebut dapat kita lihat pada 

masyarakat yang ada dikota besar yang merasa informasi adalah suatu hal yang 

harus didapat atau dipenuhi. 

Sama halnya dengan kondisi mahasiswa Universitas Katolik Widya 

Mandala yang mendatangi perpustakaan kemudian memanfaatkan koleksi 

perpustakaan. Kedatangan mahasiswa tersebut ke perpustakaan juga disebabkan 

oleh adanya kebutuhan informasi yang mendorong mereka untuk memanfaatkan 

koleksi perpustakaan yang telah disediakan. Adanya kebutuhan informasi yang 

melatarbelakangi mahasiswa dalam memanfaatkan koleksi perpustakaan juga 

dipengaruhi oleh faktor ekternal, dimana dorongan tersebut muncul dari kondisi 

lingkungan perpustakaan yang mendukung sehingga menjadikan mahasiswa 

memanfaatkan koleksi dan datang ke perpustakaan, sedangkan faktor internal 

lebih cenderung muncul atas keinginan atau kebutuhan mahasiswa dalam 

mencapai sebuah tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

memanfaatkan koleksi karena adanya suatu keinganan atau tujuan yang harus 

dicapai. Oleh karenanya pemanfaatan koleksi yang dilakukan mahasiswa untuk 

mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya, yang dalam hal ini adalah 

kebutuhan informasi.  

Seorang mahasiswa yang sadar akan kebutuhan informasi dan tahu 

bagaimana cara untuk memenuhinya akan berkunjung dan memanfaatkan koleksi 

perpustakaan. Koleksi perpustakaan merupakan salah satu media yang 

dimanfaatkan oleh mahasiswa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

pemenuhan informasi yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya. Teknologi informasi yang telah berkembang juga memudahkan 

mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan informasinya dengan memanfaatkan 

media lain seperti media internet, dapat juga melalui media cetak lainnya seperti 

koran ataupun media elektronik seperti televisi dan radio. 

Pemanfaatan koleksi yang dilakukan mahasiswa juga menggambarkan 

bahwa peran perpustakaan dalam situasi sekarang ini tetap menjadi bagian yang 

penting  dan dibutuhkan. Pepustakaan memiliki koleksi yang didalamnya berisi 

data, informasi dan pengetahuan merupakan suatu tempat penyedia informasi 

yang tetap dibutuhkan. Melalui perpustakaan seseorang dapat memperoleh 

informasi, bahkan juga pengetahuan baru yang diperlukan. 

Koleksi yang merupakan aset dan bagian inti dari perpustakaan perguruan 

tinggi tidak berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, ada koleksi buku dan 

koleksi bahan non buku. Kedua jenis koleksi tersebut diharapkan mampu untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang dimiliki oleh pemustaka yang merupakan 

civitas akademika yang mempunyai kebutuhan informasi tinggi dan beragam. 

Banyaknya kebutuhan yang dimiliki mahasiswa dalam kehidupannya juga 

memberikan faktor pendorong bagi mahasiswa untuk memanfaatkan 
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perpustakaan. Harga sumber informasi yang ada diluar perpustakaan, seperti buku 

memang masih dapat dijangkau oleh mahasiswa. Akan tetapi semakin banyaknya 

kebutuhan yang harus dipenuhi mahasiswa sehingga membuat mahasiswa untuk 

memenuhi kebutuhan yang lainnya daripada membeli buku yang berguna untuk 

kebutuhan informasinya.  

Abad ke 21 merupakan zaman dimana teknologi dan kehidupan sosial 

berkembang, mahasiswa cenderung untuk membeli produk dari teknologi 

informasi, seperti gadget (smartphone). Kehidupan sosial juga menuntut 

mahasiswa untuk selalu update pada hal-hal yang dinilai secara sosial, seperti 

fashion. Sehingga dalam proses pemenuhan kebutuhan informasinya mahasiswa 

dapat memanfaatkan sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan yaitu 

koleksi. Menurut Wiryokusumo (dalam Darmono, 2004), menyatakan “dengan 

memanfaatkan perpustakaan dapat diperoleh data atau informasi untuk 

memecahkan berbagai masalah, sumber untuk menentukan kebijakan tertentu 

serta berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan belajar”.  

Dengan memanfaatkan media lain yang dalam bentuk buku merupakan 

cara yang dilakukan mahasiswa karena media internet kurang memenuhi 

kebutuhan informasinya. Koleksi yang dimiliki perpustakaan dalam bentuk buku 

menjadi pilihan alternatif bagi mahasiswa untuk menemukan sumber informasi. 

Tentu saja koleksi yang dimiliki perpustkaan bukan hanya dalam bentuk buku, 

tetapi juga dalam bentuk digital dan elektronik. Koleksi perpustakaan yang terus 

mengalami perkembangan dan penambahan kuantitasnya akan membuat 

mahasiswa mendapat informasi dan pengetahuan yang terus berkembang. 

Ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan seiring 

berjalannya waktu, maka akan mendorong perpustakaan untuk mengembangkan 

koleksinya juga. Isi iformasi yang terus mengalami pembaharuan atau update 

akan membuat pengguna perpustakaan (mahasiswa) untuk terus memanfaatkan 

koleksi. Jika koleksi perpustakaan mengalami kemajuan dan perkembangan maka 

perpustakaan tersebut juga mengalami kemajuan dan perkembangan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Pemanfaatan 

Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, 

cara atau perbuatan memanfaatkan/menggunakan, berarti dapat disimpulkan 

bahwa pemanfaatan adalah proses aau cara, pembuatan untuk memanfaatkan 

sesuatu yang kita butuhkan (Hasan, Alwi. 2005:711) 

Menurut Handoko dalam Handayani (2007: 2008), bahwa dari segi 

penggunaan pemanfaatan bahan pustaka di perpustakaan dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi : 

1. Kebutuhan 

Yang dimaksud dengan kebutuhan disini adalah kebutuhan akan informasi. 

2. Motif 

Motif merupakan sesuatu yang melingkupi semua penggerak. Alasan atau 

dorongan yang menyebabkan ia berbauat sesuatu. 
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3. Minat 

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

 

Faktor Eksternal meliputi 

1. Kelengkapan koleksi 

2. Ketrampilan pustakawan dalam melayani pengguna 

3. Keterbatasan fasilitas dalam pencarian kembali 

Dari penjelasan diatas dapat menyatakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang 

mempengaruhi pengguna memanfaatkan bahan pustaka yaitu faktor internal yang 

meliputi kebutuhan, motif dan minat, faktor eksternal yang meliputi kelengkapan 

koleksi, ketrampilan pustakawan dalam melayani pengguna dan keterbatasan 

dalam pencarian kembali. 

Pemanfaatan pada penelitian ini adalah pemanfaatan koleksi perpustakaan 

yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Widya Mandala. Pemanfaatan 

koleksi Perpustakaan Universitas Widya Mandala dikatakan efektif apabila 

koleksi yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari mahasiswa. 

 

Uses dan Gratification 

Model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan 

komunikasi. Model ini menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani 

khalayak. Pendekatan uses and gratification untuk pertama kali dijelaskan oleh 

Elihu Katz dalam Effendy (2000) dalam suatu artikel sebagai reaksinya terhadap 

pernyataan Bernard Berelson (1959) bahwa penelitian komunikasi tampaknya 

akan mati. Katz menegaskan bahwa bidang kajian yang sedang sekarat itu adalah 

studi komunikasi massa sebagai persuasi. Dia menunjukan bahwa kebanyakan 

penelitian komunikasi sampai waktu itu diarahkan kepada penyelidikan efek 

kampanyepersuasi pada khalayak. Kats mengatakan bahwa penelitiannya 

diarahkan kepada jawaban terhadap penyataan Apa yang dilakukan media untuk 

khalayak (What do media do to people?) kebanyakan penelitian ini menunjukan 

bahwa komunikasi massa berpengaruh kecil terhadap khalayak  yang dipersuasi, 

oleh karena itu para peneliti berbelok ke variabel-variabel yang menimbulkan 

lebih banyak efek, misalnya efek kelompok. 

 Model uses and gratification menunjukan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku 

khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial 

khalayak Jadi, bobotnya ialahn pada khalayak yang aktif, yang sengaja 

menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus (Effendy, 289 : 2000). 

Model  uses  and  gratification yang  diketengahkan  oleh  Katz,  

Gurevitch dan Hazz dimulai dengan lingkungan sosial (social environtment) yang 

menentukan berbagai  kebutuhan  individu. Lingkungan sosial tersebut meliputi 

karakter demografi (demograpic characteristics), ciri-ciri afiliasi kelompok 

(group affiliations), dan  karakteristik kepribadian (Personality Characteristic). 

Dalam hal kebutuhan individu (Individual needs) dikategorikan menjadi 

kebutuhan kognitif (Cognitive needs), kebutuhan afektif (Affective needs), 

kebutuhan integrasi pribadi (Personal integrative needs), Kebutuhan integrasi 
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sosial (Social integrative needs), Kebutuhan pelarian (Escapist needs). 

Penggunaan Uses and Gratification Model berkaitan dengan pemanfaatan koleksi 

dalam penelitian ini dimulai dari lingkungan sosial (Social environment) yang 

menentukan kebutuhan khalayak. Lingkungan sosial (Social environment) 

tersebut meliputi karakteristik demografik (Demographic characteristic), ciri-ciri 

afiliasi kelompok (Group affiliations), dan karakteristik kepribadian (Personality 

Characteristic). 

1) Kebutuhan kognitif (Cognitive needs), 

Kebutuhan yang berhubungan dengan informasi, pengetahuan dan 

pemahaman. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat atau dorongan-dorongan 

untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa 

penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. Menurut penulis dalam 

penelitian ini kebutuhan kognitif berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa 

memanfaatkan koleksi untuk memperoleh informasi 

2) Kebutuhan afektif (Affective needs), 

Kebutuhan yang berhubungan dengan pengalaman estetika, kesenangan 

dan pengalaman emosional. Menurut penulis dalam penelitian ini kebutuhan 

afektif berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa dalam memanfaatkan koleksi 

karena akan adanya perasaan puas, nyaman, dan aman karena telah 

mendapatkan informasi yang terpecaya berdasarkan informasi yang tersaji 

pada koleksi tersebut, dan informasi yang berasal langsung dari para pakar 

atau ahli dari suatu ilmu pengetahuan. Sehingga tidak muncul  keraguan dari 

mahasiswa dalam memanfaatkan informasi yang ada di koleksi. 

3) Kebutuhan integrasi pribadi (Personal integrative needs), 

Kebutuhan yang berhubungan dengan kredibilitas, 

keyakinan/kepercayaan, stabilitas dan status individu. Kebutuhan ini berasal 

dari dorongan akan harga diri (self esteem). Menurut penulis dalam penelitian 

ini kebutuhan integrasi pribadi berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa 

memanfaatkan koleksi sebagai informasi pribadi dalam proses menyelesaikan 

tugas akademik. 

4) Kebutuhan integrasi sosial (Social integrative needs),  

Kebutuhan yang berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, teman 

dan dunia luar. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi,  

Menurut penulis dalam penelitian ini kebutuhan integrasi sosial dapat 

dicontohkan, misalnya seorang mahasiswa menggunakan media buku yang 

,erupakan koleksi untuk melakukan diskusi dengan temannya tentang suatu 

informasi yang ada di sebuah buku tersebut. Melalui pemanfaatan koleksi dan 

dengan membicarakan informasi yang ada di koleksi tersebut maka melalui 

media buku mahasiswa menjalin interaksi dengan orang lain yang sedang ada 

di dekatnya. 

5) Kebutuhan pelarian (Escapist needs),  

Kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan untuk menghindarkan diri 

dari tekanan, mengurangi ketegangan, mengalihkan perhatian, dan dorongan 

untuk mencari hiburan. Pada penelitian ini kebutuhan pelarian dapat 

dicontohkan, misalnya mahasiswa dapat memperoleh dengan memanfaatkan 

koleksi yang ada diperpustakaan seperti membaca karya sastra, novel atau 
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buku-buku yang menghibur mahasiswa, sehingga buku yang berfungsi 

sebagai media untuk melepaskan diri dari permasalahan yang tengah dialami, 

menghilangkan kejenuhan, memperoleh hiburan, merasakan ketenangan 

batin. 

 

Media Gratifications 

Setelah dipenuhinya kebutuhan pengguna dengan memggunakan media 

buku yang merupakan koleksi di perpustakaan, maka munculah media gratifikasi 

yang terbagi dalam beberapa motif, yaitu pengawasan (Surveillance), pengalihan 

(Diversion), identitas pribadi (Personal identity), dan hubungan personal atau 

integrasi dan interaksi social (Social Relationship). McQuail, Blumler, dan Brown 

(1972 dalam Dewi: 2001), mengemukakan bahwa motif menggunakan media 

menunjuk pada empat orientasi, yaitu: 

1) Pengawasan (Surveillance), kebutuhan akan informasi yang bisa 

mempengaruhi atau membantu seseorang menyelesaikan sesuatu. Dalam 

fungsi ini mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi media, maka audiens 

mendapatkan tambahan informasi baik berupa pengetahuan dan berita yang 

baik secara langsung atau tidak membantu pemirsa dalam menjalani proses 

pengawasan terhadap lingkungannya, bahkan negaranya melalui informasi 

yang didapat. 

2) Pengalihan (Diversion), kebutuhan akan pelepasan dari rutinitas dan masalah, 

melepaskan tekanan atau emosi, dan kebutuhan akan hiburan. Dikenal juga 

sebagai motif hiburan karena menyangkut pelarian dari rutinitas dan masalah; 

pelepasan emosi. Fungsi hiburan jelas bahwa dengan mengkonsumsi media 

massa, audiens mendapatkan hiburan sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginannya. 

3) Identitas Pribadi atau Psikologi Individu (Personal identity and Individual 

Psychology), yakni menggunakan media untuk memperkuat atau 

menonjolkan sesuatu  yang  penting  dalam  kehidupan  atau  situasi  

khalayak  tersendiri  serta untuk mengeksplorasi realitas. Fungsi identitas 

pribadi lebih mengedepankan efek media massa pada berubahnya sikap 

(attitude) audiens. 

4) Hubungan Sosial (Social Relationship), menggunakan media untuk 

berhubungan dengan orang lain.  Manfaat sosial informasi dalam percakapan, 

pengganti media untuk kepentingan perkawanan. Fungsi intergrasi dan 

interaksi sosial mengedepankan hubungan antara audiens dengan lingkungan 

atau masyarakat di sekitarnya. Melalui media massa, audiens dapat belajar 

bagaimana sinergi hubungan antara dirinya dalam system sosialnya. 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan tipe deskriptif. 

Penelitian deskriptif (descriptive research), seperti telah disebutkan sebelumnya 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarisifikasi mengenai sesuatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, Sanapiah. 2005:20). 

Responden diambil dari total populasi yang ada, yaitu mahasiswa yang telah 
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memanfaatkan koleksi perpustakaan sebanyak > 3 dalam kurun waktu satu bulan 

ini. 

 

 

Temuan dan Analisis Data 

Individual Needs 

1 Kebutuhan Kognitif (Cognitif Needs) 

Kebutuhan kognitif pada pemanfaatan koleksi perpustakaan berupa 

pemanfaatan koleksi oleh pemustaka karena ingin memperoleh informasi yang 

mendukung tugas kuliah dan perkuliahan, pemanfaatan koleksi karena untuk 

memperbaharui informasi pribadi dan pemanfaatan koleksi karena ingin 

memperoleh pengetahuan. Ketiga bentuk kebutuhan tersebut merupakan 

bentuk kebutuhan kognitif yang ada pada penelitian ini yang membahas 

tentang pemanfaatan koleksi di Perpustakaan Unika Widya Mandala. 

Pemanfatan koleksi ini dilakukan mahasiswa karena adanya kebutuhan akan 

informasi yang dimiliki oleh mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Pemanfaatan Koleksi pada Kebutuhan Kognitif 

Bentuk Kebutuhan ya % tidak % total 

Mendukung tugas kuliah  98 98 2 2 100 

memperoleh informasi pendukung perkuliahan. 99 99 1 1 100 

 memperbaharui informasi pribadi 80 80 20 20 100 

memperoleh pengetahuan 98 98 2 2 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pemanfaatan koleksi ada 

kebutuhan kognitif memperlihatkan pemanfaatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Kebutuhan kognitif berupa pemanfaatan koleksi karena ingin 

memperoleh informasi yang mendukung tugas kuliah sebanyak 98% dan 

perkuliahan dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 99% karena mahasiswa 

memiliki alasan yaitu koleksi perpustakaan lengkap, beragam jenisnya dan 

karena koleksi buku pribadi terbatas. Alasan tersebut menggerak mahasiswa 

untuk memenuhi kebutuhan kognitif yang ada pada dirinya. 

Pemanfaatan koleksi karena ingin memperbaharui informasi pribadi 

dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 80% memanafaatkan koleksi 

perpustakaan. Informasi yang telah menjadi kebutuhan kognitif bagi 

mahasiswa, adanya kebutuhan untuk memperbaharui dan memperbanyak 
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informasi bagi dirinya sendiri didapatkan mahasiswa dengan memanfaatkan 

koleksi perpustakaan. 

Pengetahuan juga menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 

mahasiswa dan salah satu cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk 

memperoleh pengetahuan adalah dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan 

terlihat dari tabel diatas sebanyak 98% mahasiswa memanfaatkan koleksi. 

Kesadaran yang dirasakan oleh mahasiswa karena kurangnya pengetahuan 

pribadi dan karena beragamnya koleksi perpustakaan yang juga beragamnya 

pengetahuan yang ada didalamnya menjadi alasan mahasiswa memanfaatkan 

koleksi perpustakaan. 

 
2 Kebutuhan Afektif (Affective Needs) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman 

yang estetis, menyenangkan, dan emosional. Dengan adanya hubungan antara 

pengalaman mereka akan sebuah kesenangan atau estetika serta pengalaman 

emosional individu, maka akan terwujud sebuah pengalaman baru ketika 

menggunakan sebuah media guna memenuhi kebutuhan. Pada kebutuhan 

affektif ini yaitu pemanfaatan koleksi perpustakaan karena percaya dengan 

informasi yang ada didalamnya, memanfaatkan koleksi karena ingin 

mendapatkan perasaan nyaman, memperoleh informasi yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan pribadi dan menyelesaikan tugas dari dosen. 

 

 

 

Tabel 1.2 

Pemanfaatan Koleksi pada Kebutuhan Afektif 

Bentuk Kebutuhan ya % tidak % Total 

percaya dengan informasinya 100 100 0 0 100 

memperoleh informasi yang mampu 
menyelesaikan permasalahan pribadi 98 98 2 2 100 

mampu menyelesaikan tugas dari dosen 91 91 9 9 100 

 perasaan puas mampu memenuhi kebutuhan 
pribadi 93 93 7 7 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Terlihat pada tabel 1.2 bahwa sebanyak 100% responden menjawab 

menggunakan koleksi perpustakaan karena percaya dengan informasi yang ada 

didalamnya. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan perasaan nyaman karena 

memperoleh informasi yang mampu menyelesaikan permasalahan pribadi 

responden dapat memanfaatkan koleksi memanfaatkan koleksi perpustakaan 

karena adanya kebutuhan tersebut sebanyak 98% memanfaatkan koleksi. 

Selain pemanfaatan koleksi dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

pribadi yang ada pada diri mahasiswa, koleksi perpustakaan juga membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kuliah yang didapat dari dosen, 

sebanyak 91% yang memanfaatkan. Tugas kuliah merupakan tanggung jawab 
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dari mahasiswa yang harus diselesaikan, sehingga mahasiswa akan mencari 

alat bantu yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut, 

dan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah 

dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan ada sebanyak 93%. 

Hal tersebut sesuai juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yustin Nesty Citrasari (2010) yang berjudul “Pemanfaatan Koleksi 

Peprustakaan Sekolah dalam Menunjang Belajar Siswa di SMPN 33 

Surabaya”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa koleksi buku yang 

dimiliki perpustakaan seangat bermanfaat dalam membantu menyelesaikan 

tugas-tugas dikarenakan tugas yang diberikan biasanya sesuai dengan yang 

dipelajari dan disampaikan oleh guru di sekolah. 

 

3 Kebutuhan Integrasi Pribadi (Personal integrative needs) 

Kebutuhan integrasi personal berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal tersebut dapat diperoleh 

pemustaka dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan. Kebutuhan ini 

berhubungan dengan sebuah kepercayaan atau kredibilitas individu akan 

sebuah status didalam ruang lingkup setiap individu. Pemanfaatan koleksi 

perpustakaan karena ingin mengetahui informasi yang dapat menambah 

pengetahuan intelektual, pemanfaatan koleksi karena ingin mengetahui 

informasi yang dapat membantu menganalisa permasalahan pribadi, dan dapat 

membantu berpikir ilmiah merupakan beberapa bentuk kebutuhan integrasi 

pribadi yang ada pada diri mahasiswa yang merupakan pengguna perpustakaan 

dan pribadi yang memanfaatkan koleksi perpustakaan. 

 

Tabel 1.3 

Pemanfaatan Koleksi pada Kebutuhan Afektif 

  ya % tidak % Total 

 informasi yang menambah pengetahuan intelektual 99 99 1 5 100 

 mendapat informasi untuk menganalisa 
permasalahan 88 88 12 60 100 

 mendapatkan informasi yang membantu berpikir 
ilmah 93 93 7 35 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
 

Merujuk pada tabel 1.3 diketahui dari pemenuhan kebutuhan integrasi 

pribadi yang berupa pemanfaatan koleksi karena ingin mengetahui informasi 

yang dapat menambah pengetahuan intelektual, sebanyak 99% mahasiswa 

memanfaatkan koleksi untuk menambah pengetahuan intelektual pada diri 

pribadi mahasiswa. Mahasiswa memanfaatkan koleksi untuk menambah 

pengetahuan intelektualnya karena mahasiswa menyadari kurangnya 

pengetahuan pribadi yang mereka miliki, sehingga salah satu cara yang 

digunakan untuk menambah pengetahuan intelektual mereka memanfaatkan 

koleksi yang ada pada perpustakaan 

Kebutuhan integrasi pribadi juga dijelaskan dengan pemanfaataan koleksi 

pada mahasiswa karena ingin mendapat informasi yang dapat membantu 
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menganalisa permasalahan, pada tabel 1.3 diatas terlihat 88% mahasiswa 

memanfaatkan koleksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Proses berpikir ilmiah merupakan suatu alur pemikiran yang mau tidak 

mau harus terdapat pada diri seorang mahasiswa. Pembentukan proses berpikir 

seperti itu dapat didapatkan mahasiswa dengan berbagai cara, dan bentuk satu 

cara yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu dengan memanfaatkan koleksi 

perpustakaan, yaitu sebanyak 93%. 

 

4 Kebutuhan Integrasi Sosial (Social integrative needs) 

Kebutuhan integrasi sosial berkaitan dengan peneguhan kontak dengan 

keluarga, teman, dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk 

berafiliasi. Kebutuhan ini erat kaitannya berhubungan dengan membangun 

hubungan komunkasi antara keluarga, teman secara global sehingga 

memperkuat jaringan komunikasi secara bebas tanpa ada batasan. Seperti 

pemanfaatan koleksi perpustakaan untuk menemukan bahan diskusi, 

pemanfaatan koleksi perpustakaan untuk menemukan informasi yang 

berhubungan dengan situasi sosial, dan pemanfaatan koleksi karena ingin 

menemukan informasi yang bisa dibagikan dengan orang lain. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.4 

Pemanfaatan Koleksi pada Kebutuhan Integrasi Sosial 

 

  ya % tidak % Total 

Pemanfaatan koleksi karena ingin menemukan 
bahan diskusi 98 98 2 2 100 

 mendapatkan informasi tentang situasi sosial 89 89 11 11 100 

 mendapatkan informasi yang bisa dibagi dengan 
orang lain 95 95 5 5 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Pemustaka di perpustakaan Unika Widya Mandala dalam memenuhi 

kebutuhan integrasi sosialnya yang berupa menemukan bahan diskusi dari 

koleksi perpustakaan sebanyak 98% seperti terlihat pada tabel 1.4 diatas. Rasa 

ingin tahu yang ada pada setiap diri seorang individu begitu pula pada diri 

seorang mahasiswa. Pemanfaatan koleksi karena ingin mendapat informasi 

tentang situasi sosial mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan koleksi dan 

mendapat informasi tentang situasi sosial tersebut. Mahasiswa yang 

memanfaatkan koleksi untuk mendpatkan informasi tentang situasi sosial 

sebanyak 89%. Sedangkan dalam menemukan informasi yang dapat dibagikan 

dengan orang lain, sebanyak 85% pada tabel 1.4 menjawab menggunakan 

koleksi perpustakaan. 
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Pemanfaatan koleksi untuk mendukung proses integrasi sosial ini sesuai 

dengan teori uses and gratification, dimana terdapat beberapa alasan 

pemenuhan pada seseorang yang ingin dipenuhi dalam menggunakan media, 

salah satunya adalah karena kebutuhan integrasi sosial (The need for social 

integration). Krech, Crutchfield, dan Ballachey (dalam Saepudin, 2009) 

menjelaskan adanya kebutuhan untuk memecahkan permasalah sosial, 

seseorang termotivasi untuk mencari informasi dan pengetahuan, tentang 

bagaimana caranya agar dapat memecahkan permasalah tersebut. Cara untuk 

memperoleh informasi tersebut diantaranya dengan cara seperti yang diuraikan 

oleh Hartono (1986:10) yaitu : mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan 

dokumen atau informasi yang diperlukan, meminta bantuan dari pusat 

pelayanan informasi dan menanyakan kepada kolega atau teman. 

 

5 Kebutuhan Pelarian (Escapist needs) 

Kebutuhan escapist atau pelarian bersifat memanfaatkan koleksi 

perpustakaan sebagai media untuk upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, 

dan hasrat akan keanekaragaman. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi 

sebuah ketegangan dengan mencari sebuah hiburan demi melepas sebuah 

kepenatan ataupun kebosanan pada setiap individu. Bentuk dari pelarian ini 

yaitu pemustakan memanafaatkan koleksi karena ingin melepaskan diri dari 

kepenatan sehari-hari, melepaskan diri dari kepenatan perkuliahan, 

memanfaatkan koleksi untuk mengisi waktu luang dan memanfaatkan koleksi 

karena ingin memperoleh hiburan, hal ini sesuai dengan teori uses and 

gratification. 

Tabel 1.5 

Pemanfaatan Koleksi pada Kebutuhan Pelarian 

 

  ya % tidak % Total 

 melepaskan diri dari kepenatan sehari-hari 80 80 20 20 

100 

melepaskan diri dari permasalahan perkuliahan 82 82 18 18 100 

 ingin bersantai dan menghabiskan waktu luang 95 95 5 5 

100 

 karena ingin memperoleh hiburan 92 92 8 8 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

 Pemanfaatan koleksi perpustakaan pada kebutuhan pelarian, seperti 

terlihat pada tabel 1.5 diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan karena ingin 

melepaskan diri dari kepenatan sehari-hari sebanyak 80% dari total responden. 

Saat mengisi waktu luang dari sebagian banyak mahasiswa yang menjadi 

responden menggunakan koleksi perpustakaan untuk mengisi waktu luang 

mereka. Sedangkan pemanfaatan koleksi untuk mendapatkan hiburan, dari 100 

responden yang menggunakan koleksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada 

sebanyak 92% responden yang memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk 

memperoleh hiburan. Pemanfaatan koleksi pada kebutuhan pelarian ini 
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dilakukan mahasiswa dengan dua cara yaitu meminjam koleksi perpustakaan 

dan membaca ditempat.  

Pemanfaat koleksi perpustakaan sebagai media untuk memenuhi 

kebutuhannya, berdasarkan teori motif menggunakan media menurut McQuail, 

Blumler, dan Brown (1972 dalam Dewi, 2001), yang mengatakan bahwa 

pengalihan merupakan kebutuhan akan pelepasan dari rutinitas dan masalah, 

melepaskan tekanan atau emosi, dan kebutuhan akan hiburan. 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan analisis data pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian ini akan dapat disimpulkan sebagi berikut: 

1. Lingkungan sosial dari mahasiswa yang diwakilkan dengan karakter 

demografi yang yang terdapat pada mahasiswa berupa fakultas, angkatan 

jenis kelamin dan usia, membentuk keadaan lingkungan yang mengarah ke 

kebutuhan individu. 

2. Gambaran pemanfaatan koleksi di perpustakaan oleh mahasiswa Universitas 

Widya Mandala Surabaya terlihat tinggi dilihat dari banyaknya mahasiswa 

yang memanfaatkan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan 

individunya 

3. Mahasiswa sebagai pemustaka yang memanfaatkan koleksi di Perpustkaan 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat lebih sering lagi untuk 

memanfaatkan koleksi perpustkaan dengan meminjam atau membaca 

ditempat dan mampu menggunakan koleksi sesuai dengan kebutuhan individu 

yang dimilikinya. Pemanfaatan koleksi perpustakaan dapat membantu 

mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, integrasi 

pribadi, integrasi sosial dan kebutuhan pelarian.  

4. Bagi pihak perpustakaan, diharapkan koleksi perpustakaan juga lebih lagi 

terus mengalami pembaharuan dari segi informasi yang yang ada di 

dalamnya. 

5. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemustaka dapat lebih mengetahui 

dan mengerti bahwa kebutuhan individunya dapat dipenuhi dengan 

mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan koleksi yang dimiliki 

perpustakaan, sehingga mahasiswa tidak merasa kebingungan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  
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