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Abstrak 

 

Perpustakaan merupakan sebuah pusat informasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

penggunanya bila dimanfaatkan dengan baik. Perpustakaan Universitas Muhamadiyah 

Surakarta adalah salah satu perpustakaan yang telah menerapkan program pendidikan 

pengguna (user education)  yang ditujukan kepada pengguna perpustakaan. Program 

pendidikan pengguna yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta terdiri dari 3 aspek utama yaitu orientasi pustaka, pengajaran pustaka dan 

pengajaran bibliografi. Dengan adanya program pendidikan pengguna dengan materi 

orientasi pustaka, pengajaran pustaka dan pengajaran bibliografi diharapkan akan mampu 

untuk meningkatkan ketrampilan pengguna perpustakaan dan mempromosikan perpustakaan 

sehingga pengguna meyakini arti penting dari perpustakaan sebagai pusat informasi, sehingga 

pengguna dapat memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan secara selektif, efektif 

dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji 

apakah ada pengaruh penerapan pendidikan pengguna (user education) terhadap pemanfaatan 

layanan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini 

menggunakan teori pendidikan pengguna yang dikemukakan oleh Ian Malley, serta Darmono 

tentang hubungan pendidikan pengguna terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan 

metode accidental sampling, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif eksplanatif. Dalam uji t diketahui bahwa variabel (X) pendidikan pengguna (user 

education) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari hasil analisis regresi variabel (X) pendidikan 

pengguna (user education) berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan sebesar 

25,4%  dan setelah disesuaikan nilai sisanya 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dijelaskan melalui probabilitas (sig) nasing-masing 

variabel tersebut yang kurang dari taraf signifikansi (0,05) dan arah hubungannya positif. 

Kata Kunci : Pendidikan Pengguna, Pemanfaatan Layanan Perpustakaan, Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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ABSTRACT 

 

The library is a resource center that aims to meet the needs of its users when it used 

properly. Surakarta Muhammadiyah University Library is one of the libraries that have 

implemented educational programs users (user education) addressed to the user library. 

User education programs that organized by the University Library Muhammadiyah 

Surakarta consists of 3 main aspects: library orientation, library instruction and 

bibliographic instruction. With the user education programs such as library orientation, 

library instruction and bibliographic instruction, the users are expected to be able to improve 

their own utilizing skills of library and promote the library itself so that the users can 

understand the importance of the library as an information center, and they can manage the 

information in the library more selectively, effectively and efficiently to fulfill their 

information needs. Regarding to this variable, researcher wanted to test whether the effect of 

the application of user education (user education) toward utilization of library services 

Muhammadiyah University of Surakarta. In this study, researcher would like to put user 

education theory advanced by Ian Malley as guide, also the relation of user education toward 

library service utilizatiom theory by. Sampling technique in this study using a non-probability 

sampling with accidental sampling method, and the method used in this study is an 

explanatory quantitative. In the t-test is known that variable (X) educational users (user 

education) has a significant effect on the utilization of library services Muhammadiyah 

University of Surakarta. From the results of the regression analysis of variables (X) 

educational users (user education) affect the use of library services by 25.4%, and after 

adjusting the value of the remaining 74.6% is influenced by other variables which are not 

included in this study. This is explained by the probability (sig)  each of these variables is less 

than the significance level (0.05) and positive relationship direction. 

Keyword : User Education, Use of Library Service, Surakarta Muhammadiyah University 

Library 
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Pendahuluan 

Pendidikan dan Informasi dua aspek yang sangat berkaitan erat guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan ketrampilan untuk 

memanfaatkan sarana sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi secara efektif 

dan efisien. Kegiatan pendidikan tidak akan terselenggara dengan baik bila tidak didukung 

dengan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Salah satu sarana yang diperlukan 

dalam kegiatan pendidikan adalah perpustakaan. Perkembangan informasi juga akan sangat 

mempengaruhi perkembangan dari pusat sumber informasi yang dalam bahasan ini adalah 

perpustakaan. Perpustakaan yang merupakan pusat dan sumber belajar serta sarana 

pembelajaran yang mempunyai tugas pokok dalam penyediaan, pengelolaan dan pelayanan 

informasi bagi pengguna dilingkungan instituasi pendidikan (Sulistyo Basuki, 1991).  

Pada pemanfaatanya, tidak semua pengguna perpustakaan mampu mengekplorasi 

informasi yang terdapat diperpustakaan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. Dengan munculnya masalah tersebut, sudah semestinya sebuah perpustakaan 

memberikan fasilitas bagi para penggunanya untuk dapat memaksimalkan informasi yang 

terdapat di perpustakaan secara maksimal. Dalam hal ini pendidikan pengguna (user 

education) bagi pengguna perpustakaan diharapkan akan dapat menunjang peningkatan 

ketrampilan bagi para pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan layanan yang ada 

diperpustakaan. Untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi informasi yang ada di 

perpustakaan diharapkan sebuah perpustakaan mampu meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan penggunanya tentang luasnya informasi yang ada diperpustakaan dengan cara 

memanfaatkan layanan yang disediakan oleh perpustakaan.  

Untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi informasi yang ada di 

perpustakaan diharapkan sebuah perpustakaan mampu meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan penggunanya tentang luasnya informasi yang ada diperpustakaan dengan cara 

memanfaatkan layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Selain untuk sebagai sarana 

menyelesaikan tugas atau masalah yang dihadapi, perpustakaan seharusnya senantiasa 

mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana serta media akses informasinya agar dapat 

digunakan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi 

penggunanya. Dengan mudahnya akses media penelusuran informasi, maka pengguna akan 

semakin mudah untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hal tataran koleksi, perpustakaan juga harus 
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mengetahui bahan pustaka mana yang tepat dan dibutuhkan oleh penggunanya sebelum 

mengadakan pembelian dalam upaya pengembangan koleksi. Oleh karena itu, perpustakaan 

harus memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan penggunanya untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mereka. Menurut survei dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam “Profil 

Sumber Informasi dan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(2001) menunjukkan bahwa 58,5% pemakai perpustakaan tidak pernah menggunakan kartu 

katalog dalam pencarian informasi di perpustakaan, dan 39,4% kadang-kadang menggunakan 

dan kadang-kadang juga tidak. Dengan berdasarkan data diatas maka pentingnya pendidikan 

pengguna (user education) dalam hal ini membantu pengenalan sistem temu balik di 

perpustakaan seperti katalog/OPAC akan dapat meningkatkan ketrampilan pengguna 

perpustakaan dalam hal pencarian informasi dengan menggunakan katalog maupun OPAC. 

penerapan pendidikan pengguna (user education) bagi pengguna perpustakaan yang 

seperti diatas sangat penting untuk diadakan. Mereka hendaknya diberikan bimbingan dan 

pelatihan-pelatihan mengenani penggunaan media penelusuran informasi, pemanfaatan 

layanan perpustakaan secara efisien dan efektif serta aktif menanyakan kepada pustakwan 

apabila menemui kesulitan dalam mencari bahan pustaka dan informasi yang diperlukan. 

Dengan demikian akan memaksimalkan pemanfaatan layanan perpustakaan oloeh pengguna 

perpustakaan. 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu 

perpustakaan perguruan tinggi yang menerapkan program pendidikan pengguna untuk 

meningkatkan  ketrampilan penggunannya.  Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendidikan pengguna (user education) terhadap 

pemanfaatan layanan perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pendidikan pengguna (user education) berpengaruh terhadap pemanfaatan 

layanan perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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Kerangka Teori 

Pendidikan pengguna 

User education atau yang lebih dikenal dengan pendidikan pengguna merupakan suatu 

proses dimana pemakai perpustakaan pertama-tama disadarkan oleh luasnya dan jumlah 

sumber-sumber perpustakaan, jasa layanan, dan penelusuran sumber informasi yang 

tersedia bagi pemakai dan kedua diajarkan bagaimana menggunakan sumber 

perpustakaan, jasa layanan, dan sumber informasi tersebut yang tujuannya untuk 

mengenalkan keberadaan perpustakaan, menjelaskan mekanisme penelusuran informasi 

serta mengajarkan pemakai bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang tersedia 

(Malley dalam Akhmad Maskuri, 1995:10).  

Sedangkan menurut Hazel Mews (1972:7) menuturkan bahwa pendidikan pengguna 

adalah pemberian instruksi kepada pembaca untuk menolong mereka menjadi pengguna 

yang baik. Soedibyo (1987:121) memaparkan bahwa pendidikan pemakai merupakan 

suatu usaha bimbingan atau penunjang pada pemakai tentang cara pemanfaatan koleksi 

bahan pustaka yang disediakan secara efektif dan efisien, bimbingan itu dapat berupa 

bimbingan individu maupun kelompok. Definisi lainnya menurut Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi (1979:19), pendidikan pemakai 

merupakan usaha bimbingan atau petunjuk kepada pemakai tentang cara pemanfaatan 

koleksi bahan pustaka yang disediakan secara efektif dan efisien. Selain itu pendidikan 

pengguna juga didefinisikan sebagai salah satu kegiatan jasa pemanduan dari 

perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan dalam meningkatkan ketrampilan 

pemakai menemukan informasi yang diinginkan secara cepat dan tepat (Hasanah, 1993). 

Sedangkan menurut Renford dan Hendrickson (1980:84), pendidikan pengguna 

adalah suatu proses dimana pengguna perpustakaan untuk pertama kali diberi pemahaman 

dan pengertian sumber-sumber perpustakaan, termasuk pelayanan dan sumber-sumber 

informasi yang saling berkaitan, bagaimana pelayanannya dan dimana sumbernya. Dalam 

penerapan program pendidikan pengguna ada beberapa materi yang disampaikan, 

menurut Rice (1981:3) materi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut : 
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1. Orientasi Pustaka 

Dalam tingkatan ini, materi yang disampaikan berupa pengenalan tehadap 

perpustakaan secara umum, biasanya materi ini diberikan pada saat 

siswa/mahasiswa baru memasuki suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

2. Pengajaran Pustaka 

Dalam tingkatan ini, materi yang diajarkan berupa penjelasan yang lebih dalam 

mengenai bahan-bahan perpustakaan secara spesifik. 

3. Pengajaran Bibliografi 

Dalam tingkatan ini, materi yang diajarkan lebih mengarah sebagai langkah 

persiapan mengadakan atau sebagai dasar dalam menyusun karya ilmiah. 

Pemanfaatan Layanan Perpustakaan 

Menurut Tciptopranoto dalam Silitonga (2008) menjelaskan bahwa pemanfaatan 

perpustakaan mencakup berbagai layanan yang tersedia di perpustakaan. Pengguna 

perpustakaan dikatakan  memanfaatkan pelayanan perpustakaan apabila pengguna tersebut 

mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dan mengetahui manfaat dari setiap layanan yang 

diberikan oleh perpustakaan. Dalam upaya untuk mengetahui pengguna memanfaatkan 

layanan perpustakaan digunakan indikator frekuensi pemanfaatan perpustakaan, waktu 

pemanfaatan perpustakaan, tujuan memanfaatkan perpustakaan dan cara pemanfaatan 

perpustakaan. Bloom dalam Sudrajat (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan layanan 

perpustakaan sebaiknya mencakup beberapa kawasan perilaku, antara lain : 

1. Pengetahuan (kognitif) 

Merupakan kemampuan pengguna untuk mengetahui cara pemanfaatan layanan 

perpustakaan, memahami status keanggotaan perpustakaan mereka, memahami 

dan menaati peraturan yang diterapkan diperpustakaan, dan yang utama 

memahami fasilitas layanan yang disediakan oleh perpustakaan. 

2. Sikap (afektif) 

Merupakan kemampuan pengguna dalam mengartikan perpustakaan sebagai 

sarana untuk mencari informasi dan belajar, sehingga perpustakaan akan selalu 

menjadi tempat utama dalam meningkatkan khasanah ilmu pengguna. 

3. Ketrampilan (psikomotorik) 

Merupakan kemampuan pengguna untuk menggunakan layanan perpustakaan 

semaksimal mungkin, merawat dan menjaga koleksinya. 
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Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan metode 

Accidental Sampling. Yang berarti siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel yang diambil sebanyak 100 mahasiswa yang 

mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner dan observasi. Dan teknik 

pengolahan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah editing, koding dan tabulasi. 

Analisis Data dan Interpretasi Data 

hasil penelitian yang diperoleh dari data kuesioner yang sebar dilapangan dan diisi oleh 

responden dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menyebarkan 100 

kuesioner kepada responden dan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut 

berupa data kuantitatif. Data yang diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil temuan data total variabel X 

Pertanyaan SS S R TS STS total 

X1 16 73 5 6 0 100 

X2 15 63 16 5 1 100 

X3 15 61 19 4 1 100 

X4 17 67 14 2 0 100 

X5 11 65 18 6 0 100 

X6 10 51 34 5 0 100 

X7 9 62 22 7 0 100 

X8 20 75 3 2 0 100 

X9 10 59 24 7 0 100 

X10 19 58 15 8 0 100 

X11 23 52 17 8 0 100 

X12 4 37 46 12 1 100 

X13 19 67 12 2 0 100 

X14 32 56 10 2 0 100 

X15 14 64 17 5 0 100 

X16 22 65 12 1 0 100 

X17 5 68 23 4 0 100 

X18 20 68 11 1 0 100 

X19 23 65 11 1 0 100 
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X20 26 64 6 4 0 100 

X21 17 52 26 3 2 100 

X22 27 54 13 6 0 100 

X23 26 54 14 6 0 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2014 

Pendidikan pengguna sendiri memiliki banyak pengertian, menurut Soedibyo 

(1987:121), pendidikan pengguna ialah usaha bimbingan atau penunjang pada pemakai 

tentang cara pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang disediakan secara efektif dan efisien, 

bimbingan itu dapat berupa bimbingan individu maupun secara kelompok. Berdasarkan hasil 

temuan data total pada variabel X yaitu variabel pendidikan pengguna (user education) diatas 

mayoritas dari keseluruhan responden pada tiap pertanyaan menyatakan setuju bahwa mereka 

telah menerima program pendidikan pengguna yang dilaksanakan oleh perpustakaan. seperti 

pada X1 yang menunjukkan angka 73 orang dari keseluruhan responden menyatakan setuju, 

dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. 

Begitupun juga pada X8, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari total keseluruhan responden 

menyatakan setuju mereka telah menerima salah satu materi dari program pendidikan 

pengguna dengan kisaran angka 75 orang. 

Tabel 2 

Hasil temuan data total variabel Y 

Pertanyaan SS S R TS STS Total 

Y1 53 47 0 0 0 100 

Y2 49 48 3 0 0 100 

Y3 20 73 7 0 0 100 

Y4 24 69 7 0 0 100 

Y5 10 52 36 2 0 100 

Y6 27 64 7 2 0 100 

Y7 20 67 13 0 0 100 

Y8 30 62 7 1 0 100 

Y9 60 37 3 0 0 100 

Y10 41 58 1 0 0 100 

Y11 30 62 8 0 0 100 

Y12 30 61 9 0 0 100 

Y13 27 60 11 2 0 100 

Y14 30 58 12 0 0 100 

Y15 31 58 11 0 0 100 

Y16 41 53 6 0 0 100 

Y17 55 41 4 0 0 100 

Y18 42 50 8 0 0 100 
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Y19 21 64 11 4 0 100 

Y20 36 54 10 0 0 100 

Y21 29 66 5 0 0 100 

Y22 2 53 37 8 0 100 

Y23 9 62 24 4 1 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2014 

Pemanfaatan layanan sendiri memiliki definisi, menurut Tciptopranoto dalam 

Silitonga (2008) menjelaskan bahwa pemanfaatan perpustakaan mencakup berbagai layanan 

yang tersedia di perpustakaan. Pengguna perpustakaan dikatakan  memanfaatkan pelayanan 

perpustakaan apabila pengguna tersebut mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dan 

mengetahui manfaat dari setiap layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Berdasarkan tabel 

diatas, hasil temuan data variabel Y total yaitu variabel Y total juga mayoritas responden 

memilih jawaban sangat setuju maupun setuju. Hal ini dapat dilihat pada pertanyaan Y4 yang 

menunjukkan dominasi jawaban setuju dari responden bahwa mereka telah mampu 

memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan yaitu dengan kisaran angka 69 orang dari 

total keseluruhan responden. Selain itu pada pertanyaan Y7 juga menunjukkan hasil yang 

sama, yaitu 67 orang dari keseluruhan total responden menyatakan setuju bilamana mereka 

mampu memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan sesuai aturan yang berlaku dan 

semaksimal mungkin. 

Kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan yang dipengaruhi oleh pendidikan 

pengguna. Darmono (2001) memaparkan bahwa pemanfaatan dari suatu perpustakaan sangat 

berkenaan erat dengan adanya proses bimbingan pemanfaatan perpustakaan. Sejalan dengan 

teori diatas hasil temuan data pada tabel III.31 yang berhubungan dengan tabel III.56 yang 

sebagian besar responden setuju jika dalam program pendidikan pengguna mereka 

mendapatkan materi tentang menggunakan berbagai layanan dan fungsinya yang ada 

diperpustakaan, hal ini berpengaruh terhadap kemampuan mereka melakukan peminjaman, 

pengembalian serta perpanjangan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. penerapan program pendidikan pengguna diharapkan mampu 

memaksimalkan kemampuan pengguna untuk dapat memanfaatkan layanan yang ada di 

perpustakaan. Seperti yang diutarakan oleh Sulistyo Basuki (2004:392) yang menyatakan 

bahwa tujuan dari pendidikan pemakai adalah sebagai berikut : mengembangkan ketrampilan 

pemakai yang diperlukannya untuk menggunakan perpustakaan atau pusat dokumentasi, 

mengembangkan ketrampilan tersebut untuk mengidentifikasi masalah informasi yang 

dihadapi pemakai, merumuskan kebutuhan informasinya sendiri (pemakai), mengidentifikasi 
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kisaran kemungkinan sumber informasi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, 

menilai ketepatannya, kekuatan dan kelemahan masing-masing sumber informasi dan yang 

terpenting mampu menghadapi ketidaksamaan informasi yang disediakan oleh sumber yang 

berlainan dan mengasimilasi, mengumpulkan, menyajikan dan menerapkan informasi. 

Dilihat dari hasil pengujian regresi pada bab tiga menggunakan SPSS for windows 

versi 22 dengan uji t, dimana dalam uji t diketahui bahwa nilai pada variabel penerapan 

pendidikan pengguna (user education) yang berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan 

perpustakaan yang mempunyai nilai t hitung sebesar (11,357) lebih besar jika dibandingkan 

nilai t tabel dengan taraf kesalahan sebesar (1,98), maka bisa dikatakan bahwa variabel (X) 

pendidikan pengguna (user education) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pemanfaatan layanan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan dari hasil 

analisis regresi untuk variabel pemanfaatan layanan perpustakaan  (Y) atau variabel dependen 

diperoleh nilai Rsquare (R²) sebesar 0,254 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas X ( 

pendidikan pengguna) memberikan kontribusi terhadap variabel terikat Y (pemanfaatan 

layanan perpustakaan) sebesar 25,4%. Hal ini dijelaskan melalui probabilitas (sig) nasing-

masing variabel tersebut yang kurang dari taraf signifikansi (0,05) dan arah hubungannya 

positif. 

Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan pengguna (user 

education) perpustakaan terhadap pemanfaatan layanan Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung pengunjung 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 100 responden. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

sederhana. Penelitian ini menggunakan bantuan alat statistik berupa Program SPSS (Statistic 

Package for Social Science) version 22.0. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka hasil 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh penerapan pendidikan pengguna perpustakaan terhadap 

pemanfaatan layanan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar 

25,4%.  Hal ini berdasarkan dari hasil analisis regresi untuk variabel pemanfaatan 

layanan (Y) atau variabel dependen diperoleh dari nilai Rsquare (R²) 2,54, ini 
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menunjukkan bahwa variabel bebas pendidikan pengguna perpustakaan (X) 

memberikan kontribusi terhadap variabel terikat Y (pemanfaatan layanan 

perpustakaan) sebesar 25,4% dan setelah disesuaikan nilai sisanya sebesar 74,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hal 

ini dijelaskan melalui probabilitas (Sig) masing-masing variabel tersebut kurang 

dari taraf signifikansi (0,05), dan arah hubungannya positif.  

2. Dari hasil uji regresi variabel pendidikan pengguna (independen) yang  

mempengaruhi pemanfaatan layanan perpustakaan yang mempunyai nilai t hitung 

sebesar (11,357) lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf 

signifikansi sebesar (1,980), atau dapat dikatakan variabel (X) pendidikan 

pengguna perpustakaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel (Y) 

pemanfaatan layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oleh 

karena itu, dengan adanya penerapan program pendidikan pengguna maka akan 

dapat meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh pengguna 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Dari hasil uji regresi dapat diketahui nilai F hitung sebesar 33,404 lebih besar dari  

F tabel sebesar 2,30. Hal ini berarti variabel bebas (X) pendidikan pengguna 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan 

perpustakaan (Y) dapat diterima atau sudah teruji pada taraf nyata α = 0,05. atau 

dapat dikatakan variabel (X) pendidikan pengguna perpustakaan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel (Y) pemanfaatan layanan Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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