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ABSTRAK 

 

Mahasiswa baru merupakan mahasiswa tahun pertama yang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi sehingga membutuhkan adanya penyesuaian untuk 

mengenal lingkungan mereka yang baru, termasuk salah satunya adalah mengenal 

perpustakaan. Kesulitan yang dialami mahasiswa baru dalam menggunakan 

perpustakaan biasanya ditandai dengan munculnya keraguan/kecemasan saat 

berada di perpustakaan, disebabkan oleh mahasiswa baru yang tidak mengenal 

perpustakaan dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan perpustakaan, 

sehingga dibutuhkan adanya program dari perpustakaan perguruan tinggi untuk 

mengenalkan perpustakaan kepada mahasiswa baru yaitu dapat dengan program 

pendidikan pengguna. Dengan permasalahan mahasiswa baru diataslah yang 

menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui efektivitas pendidikan pengguna dan 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. 

Peneliti menggunakan teori Kirkpatrick untuk mengetahui efektivitas 

pendidikan pengguna dan hasil penelitian Abah, Chorun, dan Mbatsoron untuk 

mengetahui faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan pengguna. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan lokasi penelitian ini 

di Universitas Airlangga. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan 

pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga tergolong dalam kategori tinggi 

atau dapat dikatakan bahwa program berjalan efektif. Reaction, memperoleh hasil 

total rata-rata 3,69, yang menunjukkan bahwa mahasiswa baru menerima dengan 

baik program; Learning, memperoleh hasil total rata-rata 3,88, yang menunjukkan 

bahwa mahasiswa baru dapat memahami apa saja yang telah diberikan saat 

program dan mengubah sikap mereka sebagai hasil menghadiri program; 

Behavior, memperoleh hasil total rata-rata 3,42, yang menunjukkan bahwa 

mahasiswa baru telah cukup menerapkan apa-apa saja yang mereka pelajari 

sebagai hasil menghadiri program; Results, memperoleh hasil total rata-rata 3,42, 

yang menunjukkan bahwa mahasiswa baru telah cukup memperoleh hasil akhir 

yang baik dari mengikuti program. Untuk faktor-faktor pendukung disini yaitu 

alokasi waktu, kesadaran peserta, dan minat peserta, menunjukkan bahwa 



ketiganya memiliki hubungan dengan efektivitas program, sehingga dikatakan 

dapat meningkatkan efektivitas pendidikan pengguna perpustakaan. 

 

Kata kunci : efektivitas pendidikan pengguna, user education, program 

perpustakaan, perpustakaan 

 

ABSTRACT 

 

New students are first year students who take education in college so that 

requires an adjustment to recognize their new environment, including one is to 

know the library. Difficulties experienced by new students in using the library is 

usually marked by the emergence of doubt / anxiety while in the library, caused 

by new students who do not know the library and the lack of ability in utilizing 

the library, so it takes the program from the library of colleges to introduce the 

library to new students can with user education program. With the problem of new 

students above that is the attention of researchers to determine the effectiveness of 

user education and the factors that can improve the effectiveness of the program. 

Researchers use Kirkpatrick's theory to determine the effectiveness of user 

education programs and research results from Abah, Chorun, and Mbatsoron to 

find out the factors that can support / improve the effectiveness of user education 

programs. This research uses descriptive quantitative method, the location of this 

research is in Airlangga University Library. Sampling method using multistage 

random sampling with the number of samples as much as 100 respondents. 

The results of this study indicate that the effectiveness of educational user 

program (user education) of Airlangga University library belong to high category 

or can be said that program run effectively. From the Reaction Level, obtaining 

high yields with an average of 3.69, indicating that new students are well-received 

programs; Learning Level, achieving high results with an average of 3.88, 

indicating that new students can understand what has been given during the 

program and change their attitudes as a result of attending the program; Behavior 

Level, obtaining moderate results with an average of 3.42, indicating that new 

students have simply applied what they learned as a result of attending the 

program; Results Level, earning moderate results with an average of 3.42, 

indicating that the new student has sufficient good results from the program. For 

the supporting factors here are time allocation, participant awareness, and 

participant interest, which indicates that they are related to the effectiveness of the 

program, which is said to support or improve the effectiveness of library user 

education programs. 
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PENDAHULUAN 

 

Program pendidikan pengguna (user education) merupakan salah satu 

program yang dibentuk oleh perpustakaan untuk menjembatani perpustakaan 

dengan penggunanya. Program pendidikan pengguna ini dapat ditujukan kepada 

semua pengguna perpustakaan pada masing-masing jenis perpustakaan, tidak 

terkecuali pada mahasiswa baru di perguruan tinggi. Mahasiswa baru disini 

merupakan mahasiswa tahun pertama yang menempuh pendidikan di bangku 

perguruan tinggi. Menurut Scoyog dalam Wulandari (2012) masa transisi dari 

sekolah menengah menuju perguruan tinggi bisa menjadi sesuatu yang 

mengkhawatirkan bagi mahasiswa tahun pertama. Mahasiswa baru dituntut untuk 

lebih aktif, bertanggung jawab, dan mandiri dalam hal mencari informasi untuk 

memenuhi kebutuhannya selama perkuliahan, sehingga disini pihak perguruan 

tinggi perlu membekali mahasiswa baru dengan pengetahuan-pengetahuan yang 

nantinya dapat membuat mahasiswa baru menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang terjadi. 

Salah satu fasilitas perguruan tinggi sebagai penunjang belajar yang perlu 

diberikan kepada mahasiswa baru dalam hal ini adalah perpustakaan. Disini 

mahasiswa baru pastinya akan merasa kesulitan saat pertama kali menggunakan 

perpustakaan perguruan tinggi. Kesulitan yang dialami mahasiswa baru dalam 

menggunakan perpustakaan biasanya ditandai dengan munculnya kecemasan saat 

berada di perpustakaan, sehingga dapat membuat mahasiswa baru tidak nyaman di 

perpustakaan. Seperti hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

menggunakan perpustakaan untuk pengguna yang menderita kecemasan 

perpustakaan adalah pengalaman negatif dan menyebabkan mereka untuk tidak 

menghabiskan lebih sedikit waktu dan energi menggunakan perpustakaan. 

(Ashrafi-rizi dkk, 2014). 

Dengan permasalahan mahasiswa baru diatas, menjadikan pustakawan 

sebagai seseorang yang ahli dalam mengelola perpustakaan melakukan sesuatu 

hal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, dengan membuat program atau 

kegiatan yang bermaksud untuk mengenalkan perpustakaan yaitu melalui 

pendidikan pengguna (user education). Didukung dengan hasil penelitian dari 

Esse (2014) yang menyatakan bahwa penerapan dari user education secara efektif 

akan membantu pengguna perpustakaan dan mahasiswa untuk lebih efisien dan 

efektif dalam mencari dan menemukan sumber-sumber informasinya sendiri, 

untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan dalam sumber-sumber bibliografi 

yang tersedia di perpustakaan perguruan tinggi, dan mengerti bagaimana 

menggunakan perpustakaan serta bagaimana mahasiswa mendapatkan manfaat 

dari banyaknya sumber daya dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan perguruan 

tinggi yang dapat meningkatkan penelitian mereka. 



Hal tersebut diatas, juga dilakukan oleh Perpustakaan Universitas 

Airlangga dalam membantu mahasiswa baru Universitas Airlangga. Pada tahun 

2016, secara resmi perpustakaan Universitas Airlangga menetapkan adanya 

program user education untuk mahasiswa baru. Pihak Perpustakaan Universitas 

Airlangga kali ini bekerja sama dengan Kemahasiswaan Universitas Airlangga 

untuk mempromosikan program-program perpustakaan yang mana salah satunya 

adalah program pendidikan pengguna (user education) ini pada acara UKM Fair 

di Kampus C Unair. Untuk pendaftarannya sendiri dijelaskan bahwa mahasiswa 

baru secara mandiri dapat mengisi data diri dan memilih jadwal program sesuai 

dengan yang telah ditentukan perpustakaan. Hal ini berbeda dengan kegiatan 

orientasi perpustakaan pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana dilakukan saat 

PPKMB berlangsung. 

Dalam pelaksanaan pendidikan pengguna (user education) itu sendiri 

bukan menjadi hal yang mudah disebabkan oleh beberapa hal/aspek yang perlu 

diperhatikan. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Abah, Chorun, dan 

Mbatsoron (2016) yang menyatakan bahwa keefektifan program pendidikan 

pengguna (user education) untuk mahasiswa baru di perguruan tinggi dapat 

ditingkatkan melalui alokasi waktu yang tepat untuk program pendidikan 

pengguna, peningkatan terciptanya kesadaran akan program pendidikan pengguna, 

dan peningkatan minat atau ketertarikan akan program pendidikan pengguna. 

Berdasarkan latar belakang diatas, memberikan ketertarikan tersendiri bagi 

penulis untuk melakukan penelitian terhadap user education yang ditujukan 

kepada mahasiswa baru perguruan tinggi dengan mengambil judul “Efektivitas 

Pendidikan Pengguna (User Education) Perpustakaan Pada Kalangan 

Mahasiswa Baru Angkatan 2016/2017 Universitas Airlangga”. 

 

PERTANYAAN PENELITIAN 

 

1. Bagaimana efektivitas pendidikan pengguna (user education) pada 

kalangan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017? 

2. Bagaimana alokasi waktu program, kesadaran peserta, dan minat peserta 

dalam mendukung efektifitas program pendidikan pengguna (user 

education)? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pendidikan Pengguna (User Education) 

Perkembangan perpustakaan memberikan dampak kepada penggunanya. 

Dimaksudkan disini, keberadaan setiap perpustakaan memang telah memiliki 

standar-standar yang berlaku menurut jenis perpustakaan. Standar perpustakaan 



tersebut telah diatur pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dengan adanya 

perbedaan dari segi layanan, koleksi, sarana dan prasarana perpustakaan dapat 

berpengaruh kepada pengguna seperti contohnya pengguna akan merasa bingung 

dengan keadaan baru perpustakaan yang mungkin belum mereka ketahui 

sebelumnya atau memiliki perbedaan dengan perpustakaan yang telah mereka 

kunjungi sebelumnya. 

Dari penjelasan diatas dapat menyebabkan pengguna perpustakaan tidak 

dapat memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin. Hal ini juga berlaku 

pada mahasiswa baru yang mana mereka masih dalam tahap peralihan dari 

sekolah menengah ke perguruan tinggi sehingga disini perpustakaan diharapkan 

untuk merencanakan sebuah program atau kegiatan yang bermaksud untuk 

mengenalkan perpustakaan kepada mahasiswa baru perguruan tinggi seperti 

adanya pendidikan pengguna atau user education. 

Pendidikan pengguna dalam bahasa inggris dikenal sebagai user education 

kadang-kadang disebut pula user instruction. Dalam bukunya Library Power, 

James Thompson (dalam Sulistyo-Basuki, 2004) mengatakan pendidikan 

pengguna sebagai tugas yang paling banyak tuntutannya serta paling sulit 

melaksanakannya, namun disegi lain bidang tersebut paling menarik karena 

memberikan kesempatan pada pustakawan untuk menunjukkan dan berbagai 

pengalamannya serta membuka lebar-lebar daya perpustakaan. 

Menurut Lasa (2009) menyatakan bahwa pendidikan pemakai merupakan 

program yang diselenggarakan perpustakaan untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, maupun pendidikan kepada calon pemakai perpustakaan dalam kegiatan 

mereka, memanfaatkan jasa informasi dan sarana perpustakaan. Kegiatan ini di 

perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi sudah lazim dilaksanakan baik secara 

formal atau pun non-formal dan diberlakukan untuk mahasiswa.  

Sulistyo-Basuki (2004) mengutarakan bahwa pendidikan pengguna di 

lingkungan perguruan tinggi dimulai oleh pustakawan yang memperkenalkan 

organisasi perpustakaan, jasa yang diberikan serta cara menelusur dengan 

menggunakan katalog. Setelah itu menyusul pengenalan literatur sekunder seperti 

bibliografi, majalah indeks, majalah abstrak baru menyusul penelusuran literatur 

dan dan penulisan esei semacam tujuan literatur. 

Dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

pengguna (user education) merupakan pembelajaran, pengarahan ataupun 

bimbingan yang dilakukan oleh pihak perpustakaan berguna untuk memberikan 

bekal bagi para pengguna perpustakaan agar dapat memanfaatkan perpustakaan 

secara optimal. 

 

 

 



Efektivitas 

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli yang menjelaskan mengenai 

efektivitas. Kata efektif memiliki konotasi atau berkaitan dengan banyak hasil 

yang dicapai, sehingga efektif atau efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau 

derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang dapat 

diraihnya berarti menjadi semakin efektif. Efektif juga berarti tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai secara maksimal (Sutrisno, 2010). 

Steers (1977) menjelaskan efektivitas memiliki berbagai macam konsep. 

Untuk seorang ekonom atau analis keuangan, efektivitas organisasi ini identik 

dengan keuntungan atau laba atas investasi. Untuk manajer produksi, efektivitas 

sering berarti kuantitas atau kualitas output barang atau jasa. Untuk seorang 

ilmuwan penelitian, efektivitas dapat didefinisikan pada hal jumlah patens, 

penemuan, atau produk baru dari sebuah organisasi. Dan untuk sejumlah ilmuwan 

sosial, efektivitas sering dilihat dari segi kualitas kehidupan kerja. Singkatnya, 

konsep efektivitas organisasi diartikan sesuatu hal yang berbeda untuk orang yang 

berbeda, tergantung pada kerangka acuan seseorang. 

Penjelasan diatas mengarah pada efektivitas organisasi yang mana dalam 

mengukur efektivitas organisasi dapat melihat beberapa kriteria yang terdapat 

didalam suatu organisasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh para ahli diatas. 

Lain halnya dengan efektivitas organisasi, terdapat juga efektivitas terhadap 

program yang dilakukan oleh suatu organisasi. Efektivitas program dapat 

diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program yang 

mana dapat diukur dari pendapat peserta yang mengikuti program yang diadakan 

oleh suatu organisasi seperti pada program pelatihan. 

Kirkpatrick (1998) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat 

dievaluasi melalui empat tingkatan. Alasan untuk mengevaluasi disini adalah 

untuk menentukan efektivitas program pelatihan. Empat tingkatan menurut 

Kirkpatrick (1998) disini adalah reaction, learning, behavior, dan results. 

Penjelasan dari keempat tingkatan tersebut adaah sebagai berikut: 

1. Reaksi (Reaction) 

Dimaksudkan disini tingkatan ini mengukur bagaimana peserta 

(orang-orang yang dilatih) bereaksi terhadap program. Program dianggap 

efektif apabila dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta 

sehingga mereka tertarik termotivasi untuk belajar. Pada tingkat ini juga 

peserta menemukan program yang menguntungkan, menarik dan relevan 

dengan kebutuhan mereka. 

2. Belajar (Learning) 

Belajar dapat didefinisikan sebagai sejauh mana peserta mengubah 

sikap, meningkatkan, dan / atau meningkatkan keterampilan sebagai hasil 



dari menghadiri program. Peserta dikatakan telah belajar apabila pada 

dirinya telah mengalami perubahan sikap atau perbaikan pengetahuan. 

3. Perilaku (Behavior) 

Perilaku dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perubahan 

perilaku telah terjadi disebabkan oleh peserta yang telah menghadiri 

program. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah terlihat dari peserta 

yang menerapkan apa saja yang mereka pelajari selama program dalam 

aktivitas atau kegiatan mereka. 

4. Hasil (Results) 

Hasil dapat didefinisikan sebagai hasil akhir yang terjadi 

disebabkan oleh peserta menghadiri program. 

Dari pembahasan mengenai pengertian efektivitas dapat dikemukakan 

bahwa yang dimaksud efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sejauh 

mana suatu program atau aktivitas dapat dikatakan berhasil sehingga tujuan yang 

telah direncanakan dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui dari apa yang 

diharapkan. 

 

Efektivitas Pendidikan Pengguna (User Education) 

Efektivitas program pendidikan pengguna (user education) sendiri 

memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program tersebut. Menurut hasil 

penelitian dari Abah, Chorun, dan Mbatsoron (2016) yang berjudul Factors 

Affecting the Effectiveness of User Education Programme for Fresh Students in 

Selected Colleges in Nasarawa State adalah dari segi alokasi waktu, kesadaran 

akan program dan kepentingannya untuk menunjang akademik, serta minat 

peserta program pendidikan pengguna perpustakaan. 

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penting menentukan waktu atau 

periode dalam memberikan program pendidikan pengguna (user education), 

disebabkan dalam menentukan waktu tersebut pada dasarnya tidak mudah 

dilakukan, apalagi nantinya akan bersamaan dengan dimulainya kegiatan 

perkuliahan mahasiswa baru, dapat saja disini waktu program tidak tepat. 

Mengenai kesadaran peserta disini menurut dari hasil penelitian dari Abah, 

Chorun, dan Mbatsoron (2016) dinyatakan bahwa kesadaran peserta terhadap 

efektivitas program pendidikan pengguna di perguruan tinggi yang disurvei 

adalah menciptakan kesadaran akan pentingnya program pendidikan pengguna 

perpustakaan, meningkatkan tingkat partisipasi mahasiswa baru dalam program 

pendidikan pengguna, dan meningkatkan kesadaran mahasiswa baru tentang 

pentingnya perpustakaan dalam pencarian informasi terkait kebutuhan akademik 

mereka. 

Untuk yang selanjutnya mengenai minat mahasiswa baru disini menurut 

dari hasil penelitian dari Abah, Chorun, dan Mbatsoron (2016) dinyatakan bahwa 



minat mahasiswa baru terhadap efektivitas program pendidikan pengguna di tiga 

perguruan tinggi tersebut adalah loyalitas mahasiswa baru terhadap perpustakaan, 

perlindungan sumber daya perpustakaan yang mana membuat mahasiswa baru 

menjadi pengguna perpustakaan yang ramah. 

Temuan penelitian dari Abah, Chorun, dan Mbatsoron (2016) 

mengungkapkan bahwa keefektifan program pendidikan pengguna (user 

education) untuk mahasiswa baru di perguruan tinggi dapat ditingkatkan melalui: 

alokasi waktu yang tepat untuk program pendidikan pengguna, peningkatan 

terciptanya kesadaran akan program pendidikan pengguna, dan peningkatan minat 

atau ketertarikan akan program pendidikan pengguna. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. 

Bungin (2005) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi, situasi, dan berbagai faktor yang timbul di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan kuisioner sebagai sumber utama dan di dukung dengan wawancara 

secara langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

multistage random sampling, dengan hasil akhir lokasi penelitian di Kampus B 

Universitas Airlangga dan ditemukan jumlah responden sebesar 100 responden, 

dengan pembagian secara proporsional sesuai jumlah mahasiswa baru di 6 

fakultas yang dipilih. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Efektivitas Pendidikan Pengguna (User Education) Perpustakaan 

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner dilapangan dan di perkuat dengan probing (wawancara) maka 

peneliti mendapatkan hasil yaitu dari 4 tingkatan menurut Kirkpatrick 

(1998) menunjukkan tingkatan pertama yaitu tingkatan reaksi dengan hasil 

total rata-rata sebesar 3,69 dan termasuk dalam kategori tinggi, diperoleh 3 

indikator diantaranya keuntungan mengikuti program, ketertarikan 

terhadap program, dan kepuasan terhadap program, yang mana dibagi 

menjadi 15 pernyataan didalamnya. Dengan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa baru bereaksi baik atau menerima dengan baik program 

pendidikan pengguna (user education) perpustakaan tersebut. 

Pada tingkatan kedua yaitu tingkatan belajar diperoleh hasil total 

rata-rata sebesar 3,88 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut 

didapat dari 2 indikator diantaranya peningkatan pengetahuan tentang 



perpustakaan dan perubahan sikap peserta program terhadap perpustakaan, 

yang mana dibagi menjadi 17 penyataan didalamnya. Dari hasil yang 

didapat menunjukkan memiliki pengetahuan yang bertambah tentang 

perpustakaan Universitas Airlangga, mereka dapat memahami apa-apa saja 

yang telah diberikan saat program dan menjadikan itu semua sebagai 

pengetahuan baru serta mengubah sikap mereka sebagai hasil menghadiri 

program pendidikan pengguna (user education). 

Pada tingkatan ketiga yaitu tingkatan perilaku diperoleh hasil total 

rata-rata sebesar 3,42 dan termasuk dalam kategori sedang. Dengan hasil 

tersebut menunjukkan mayoritas mahasiswa baru cukup menerapkan apa-

apa saja yang didapat saat mengikuti pendidikan pengguna (user 

education), dengan kata lain bahwa mereka belum sampai menerapkan 

semua hal tersebut seperti menggunakan layanan, memanfaatkan bahan 

pustaka/sumber-sumber informasi, menggunakan OPAC sebelum mencari 

koleksi, mengunjungi ruangan, menggunakan fasilitas, mengikuti program, 

atau mematuhi peraturan yang terdapat di perpustakaan. Terdapat beberapa 

mahasiswa baru yang memberikan respon kurang setuju dan tidak setuju 

dengan alasan bahwa mereka hanya menggunakan beberapa dari hal-hal 

yang dijelaskan diatas, seperti menggunakan beberapa layanan yang 

terdapat di perpustakaan. 

Pada tingkatan keempat yaitu tingkatan hasil diperoleh total rata-

rata sebesar 3,42 dan termasuk dalam kategori sedang. Diperoleh dari 3 

indikator yaitu kemudahan dalam memanfaatkan perpustakaan, 

kemandirian dalam memanfaatkan perpustakaan, dan kemampuan dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang mana dibagi menjadi 14 

pernyataan didalamnya. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

mahasiswa baru cukup memperoleh dampak baik dari mengikuti program 

pendidikan pengguna atau dapat juga dikatakan program berdampak baik 

bagi mahasiswa baru. 

 

B. Alokasi Waktu, Kesadaran Peserta, dan Minat Peserta dalam 

Mendukung atau Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Pengguna 

Alokasi waktu, kesadaran peserta, dan minat peserta disini 

menunjukkan bahwa ketiganya memiliki hubungan dengan efektivitas 

program pendidikan pengguna (user education) perpustakaan. Pertama, 

alokasi waktu memiliki hubungan dengan efektivitas program pendidikan 

pengguna dan hubungan tersebut termasuk dalam hubungan yang kuat. 

Alokasi waktu disini dilihat dari tiga indikator yaitu pemilihan jadwal 

program, durasi program, dan penyelenggaraan waktu program seperti 

ketepatan waktu dimulai dan diakhirinya program. 



Kedua, mengenai kesadaran peserta disini memiliki hubungan 

dengan efektivitas program pendidikan pengguna dan hubungan tersebut 

termasuk dalam hubungan yang sedang. Dari pengolahan data tersebut, 

menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa baru terhadap program 

pendidikan pengguna yang mereka ikuti kurang. Dalam mengukur 

kesadaran mahasiswa baru disini dilihat dari mahasiswa baru yang 

mengetahui adanya program, mahasiswa baru yang mengikuti program 

atas dasar keinginan sendiri, dan mahasiswa baru yang mengetahui 

pentingnya perpustakaan setelah mengikuti program, yang didapatkan 

hasil total rata-rata sebesar 3,34 dan masuk dalam kategori sedang. 

Ketiga, mengenai minat peserta disini juga memiliki hubungan 

dengan efektivitas program pendidikan pengguna dan hubungan tersebut 

termasuk hubungan yang kuat. Terlihat bahwa minat mahasiswa baru 

terhadap program pendidikan pengguna yang mereka ikuti tersebut tinggi, 

disebabkan oleh ketertarikan mahasiswa baru terhadap program yang 

mereka ikuti, loyalitas mahasiswa baru terhadap perpustakaan, dan 

mahasiswa baru yang menjadi pengguna perpustakaan yang ramah. 

Dari penjelasan ketiga hal tersebut diatas, yaitu alokasi waktu yang 

baik dilihat dari pemilihan jadwal program, durasi program, dan ketepatan 

dalam penyelenggaran program, kemudian kesadaran peserta dilihat dari 

motivasi mahasiswa baru dalam mengikuti program, serta yang terakhir 

minat peserta yang baik terhadap program dilihat dari ketetarikan 

mahasiswa baru tersebut, ternyata memiliki hubungan dengan efektivitas 

program pendidikan pengguna, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiganya 

dapat juga mendukung atau meningkatkan program pendidikan pengguna 

(user education) perpustakaan. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa terhadap temuan data pada bab IV, pada bab ini 

peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Efektivitas pendidikan pengguna (user education) perpustakaan pada 

kalangan mahasiswa baru Universitas Airlangga tergolong dalam kategori 

tinggi atau dapat dikatakan bahwa program pendidikan pengguna (user 

education) perpustakaan Universitas Airlangga efektif. Perolehan hasil 

yang efektif tersebut dapat dilihat dari total 4 (empat) tingkatan menurut 

Kirkpatrick (1998) yaitu reaction, learning, behavior, dan results.  

a. Dari tingkatan reaction, memperoleh hasil yang tinggi, yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa baru menerima dengan baik program 



pendidikan pengguna (user education) yang dilakukan perpustakaan 

Universitas Airlangga. 

b. Dari tingkatan learning, memperoleh hasil yang tinggi, yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa baru dapat memahami apa saja yang 

telah diberikan saat program dan mengubah sikap mereka sebagai hasil 

menghadiri program pendidikan pengguna (user education) yang 

dilakukan perpustakaan Universitas Airlangga. 

c. Dari tingkatan behavior, memperoleh hasil yang sedang, yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa baru telah cukup menerapkan apa-apa 

saja yang mereka pelajari sebagai hasil menghadiri program 

pendidikan pengguna (user education) yang dilakukan perpustakaan 

Universitas Airlangga. Dalam tingkatan perilaku disini, mahasiswa 

baru belum sepenuhnya menerapkan hal-hal yang dipelajari karena 

kembali melihat kepada kebutuhan mahasiswa baru tersebut, 

dimaksudkan bahwa mahasiswa baru hanya menerapkan materi atau 

pembelajaran yang diberikan saat program berlangsung bergantung 

dari kebutuhan mahasiswa baru saat ini, yang masih berada pada 

semester awal perkuliahan. 

d. Dari tingkatan results, memperoleh hasil yang sedang, yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa baru telah cukup memperoleh hasil 

akhir yang baik dari mengikuti program pendidikan pengguna (user 

education) yang dilakukan perpustakaan Universitas Airlangga. 

Mahasiswa baru merasa mudah dan dapat mandiri dalam 

memanfaatkan beberapa hal yang terdapat di perpustakaan. Beberapa 

hal tersebut adalah mengenai sesuatu yang sering mereka lakukan di 

perpustakaan seperti menggunakan layanan-layanan yang biasa 

digunakan. 

2. Dari tiga hal yaitu alokasi waktu, kesadaran peserta, dan minat peserta 

memiliki hubungan dengan efektivitas program pendidikan pengguna 

(user education) perpustakaan. Pertama yaitu alokasi waktu disini 

memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas program. Mahasiswa 

baru menilai baik mengenai alokasi waktu yang diberikan oleh pihak 

perpustakaan. Penilaian alokasi waktu disini dilihat dari pemilihan jadwal 

program, durasi program, dan ketepatan penyelenggaraan program 

tersebut. Selanjutnya adalah kesadaran peserta disini memiliki hubungan 

yang lemah dengan efektivitas program. Dari temuan data, menunjukkan 

bahwa kesadaran mahasiswa baru terhadap program pendidikan pengguna 

yang mereka ikuti termasuk dalam kategori sedang. Dalam mengukur 

kesadaran mahasiswa baru disini dilihat dari mahasiswa baru yang 

mengetahui adanya program, mahasiswa baru yang mengikuti program 



atas dasar keinginan sendiri, dan mahasiswa baru yang mengetahui 

pentingnya perpustakaan setelah mengikuti program. Untuk yang terkahir 

yaitu minat peserta disini memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas 

program. Mahasiswa baru disini merasa tertarik dan antusias dengan 

program pendidikan pengguna (user education). Penilaian minat peserta 

disini dilihat dari ketertarikan mahasiswa baru, loyalitas mahasiswa baru 

terhadap perpustakaan, dan membuat mahasiswa baru menjadi pengguna 

perpustakaan yang ramah. 
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