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BAB I 

PENDAHULUAN DAN ALASAN PERLUNYA 

EVALUASI 

Pendahuluan 

Suka atau tidak, sekarang kita  hidup di mana evaluasi  telah merupakan suatu 

budaya. Tradisi evaluasi ini merupakan bentuk perubahan masyarakat yang terjadi sekitar  

30 tahun lebih yang lalu. Meningkatnya gerakan-gerakan dari kalangan konsumen pada 

tahun 1970-an telah mendorong  konsumen barang maupun jasa untuk melakukan penilaian 

dengan cermat mengenai kualitas jasa yang mereka terima dan menyampaikan 

keberatannya  terhadap hal-hal yang mereka tidak senangi. Sejak tahun 1976, menurunnya 

anggaran untuk publik dari pemerintah merupakan sinyal tentang perlunya maksimalisasi 

sumber daya dan perlunya pertanggungjawaban  penggunaan anggaran yang telah ada. 

Untuk bisa melakukan itu semua, maka diperlukan suatu kegiatan yakni kegiatan  proses 

pengumpulan data. Menurunnya kemampuan belanja publik ditambah dengan resesi 

ekonomi juga membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya baik 

untuk pembelian barang maupun untuk jasa. 

Meskipun pustakawan telah menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan 

pengguna perpustakaan selama beberapa dekade, gerakan peduli dari pelannggan yang 

terjadi di tahun 1990-an telah memperkuat perlunya jasa perpustakaan untuk lebih  

berorientasi kepada pelanggan. Gerakan peduli dari pelanggan tersebut awalnya berasal 

dari dunia retail; seperti supermarket, lalu kemudian merambah sampai ke sektor publik. 

Gerakan inilah yang memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah untuk mengeluarkan 

suatu undang-undang . Pemerintah akhirnya   mengeluarkan   sebuah undang-undang yang 

disebut dengan Undang-Undang Kepedualian Pelanggan. Piagam yang mengatur hak-hak 

warga negara, yang diprakarsai oleh perdana menteri pemerintahan Inggeris, akhirnya 

berakibat pada lahirnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Perhimpunan Perpustakaan 

yang merujuk pada perlunya “Inter Alia”   melakukan survey secara regular. 

Namun, Efek dari piagam dari perhimpunan perpustakaan tsb kurang mendapat 

perhatian dari kalangan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Ini dikarenakan 

pendidikan tinggi baik di Inggeris maupun di Skotlandia telah memiliki piagam atau 
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undang-undang tersendiri dan bahkan sejumlah perguran tinggi misalnya Liverpool John 

Moores telah mengembangkan piagamnya  sendiri yang mana salah satu pasal dari piagam 

tersebut adalah perpustakaan. 

Sekarang dalam dunia perpustakaan, semua fungsi perpustakaan memerlukan 

analisis dan assessment; yang lebih dikenal dengan istilah  “new managerialism” .  Sistem  

tatakelola  tersebut  mengharuskan adanya  rencana strategis, kepedulian pada pelanggan 

dan penghematan anggaran pada sektor publik. Pada rencana strategis harus memuat misi, 

sasaran, tujuan, dll  (Morgan 1995, p.14) baik dari lembaga induk  maupun misi, sasaran dan 

tujuan dari unit-unit yang ada dari setiap lembaga induk misalnya perpustakaan. Misi 

tersebut dapat digunakan sebagai baseline untuk melakukan evaluasi. Penghematan 

anggaran dan perlunya menghitung “cost”  menuntut perlunya suatu organisasi melakukan 

evaluasi. Maraknya model tender  di  perpustakaan umum dan uji coba pasar di institusi 

pemerintah  merupakan hal yang cukup bagus karena mendorong lahirnya  unit “Quality 

Control”  atau unit penjaminan mutu pada lembaga pemerintah termasuk perpustakaan 

yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar atau alasan perlunya melakukan evaluasi di 

perpustakaan. Baru-baru ini pemerintah Inggeris memperkenalkan “Best value regime”  dan 

sedang mengembangkan lembaga inspektorat yang berada di bawah pengawasan komisi 

audit. Semua pemerintah daerah termasuk layanan perpustakaannya akan mendapatkan 

pengawasan. Tinjauan  Kinerja yang fundamental akan dilakukan dimana 20% dari layanan 

perpustakaan akan dievaluasi sekali dalam 5 tahun. Ada empat hal yang prinsipil yang 

terlibat, yang lebih dikenal  “4 C” : 

1. Challenge/tantangan 

2. Consult/konsultasi 

3. Compare/perbandingan 

4. Compete/Tandingan 

Rencana kinerja pemerintah setempat  perlu dibuat dan diperbaharui setiap 

tahunnya  berdasarkan target yang telah ditetapkan. Baru-baru ini Kementerian Budaya, 

Media dan Olahraga, Asosiasi Perpustakaan  serta Asosiasi Pemerintah daerah melakukan 

sosialisasi  kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan 

mengenai  standar-standar  yang dijadikan rujukan oleh inspektorat dan kementerian saat 

melakukan evaluasi kinerja pada setiap lembaga pemerintah daerah. Standar tersebut juga 

akan digunakan oleh para pustakawan daerah dalam melakukan evaluasi terhadap layanan 

mereka dan dalam membuat perencanaan. Itu semua bertujuan untuk memperkenalkan 

suatu budaya baru kepada pemerintah daerah Inggeris yang dengan sendirinya akan 
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melahirkan  keberadaan staf “quality control /penjaminan mutu”. Tentu saja ini akan 

menghasilkan suatu “regime”  yakni rezim evaluasi meskipun belum dinyatakan secara 

khusus. 

Bagian perencanaan dan anggara pada lembaga pendidikan tinggi telah membuat 

model assessment dimana setiap bagian akan dievaluasi termasuk perpustakaan. SCONUL 

(1997) telah membuat suatu pedoman bagi asesor yang di dalamnya berisi daftar issu yang 

relevan yang perlu dievaluasi. Akan tetapi pedoman tersebut belum mencerminkan proses 

evaluasi yang lengkap dan sempurna . Perpustakaan hanya dilihat  dalam konteks peran 

atau pencapaian tujuan program-program  perpustakaan secara tersendiri atau secara 

terpisah.. Misalnya pada tahun 1997 – 1998, bagian perencanaan dan anggaran pendidikan 

tinggi Skotlandia melakukan evaluasi dalam 11 bidang dan unsur perpustakaan yang 

mendapatkan penilaian adalah fasilitas perpustakaan.  Apa  yang ditetapkan   untuk 

dievaluasi umumnya sudah cukup bagus namun ada hal-hal yang mendapatkan komentar 

misalnya penurunan anggaran untuk pembelian buku dan terbatasnya jam buku 

perpustakaan. Penilaian mengenai staf umumnya menggembirakan dan terdapat 

penekanan pada teknologi informasi dan layanan informasi elektronik.  Pada beberapa 

kasus, perpustakaan perguruan tinggi juga meminta dirinya untuk dievaluasi dalam 

beberapa hal sebagaimana halnya unit-unit pemgajaran lainnya yang dievaluasi. Penilaian 

tentang layanan perpustakaan di Universitas Northumbria pada tahun 1996-1997 adalah 

suatu contoh yang bagus (Willoughby 1999). Ini ditengarai  oleh kondisi yang 

mengharuskan perlunya merestrukrisasi  staf untuk mengurangi anggaran yang 

diperuntukkan untuk menggaji satf. Di antara berbagai kebutuhan yang perlu diantisipasi 

adalah; perlu adanya perubahan budaya yang mengarah kepada budaya layanan mandiri, 

fokus pada pemberian model layanan yang paling sering digunakan dan peningkatan 

pemberian layanan dalam bentuk elektronik. Setelah proses pengumpulan data dan hasil 

yang cukup lama akhirnya merekomendasikan perlunya perbaikan dalam hal pengaturan 

kembali buku di rak, pengembangan layanan informasi berbasis elektronik secepat 

mungkin, pemusatan dan perluasan atau penambahan koleksi yang jangka waktu 

peminjamnya cukup pendek dan perubahan secara perlahan-lahan  ke sistem pelayanan 

mandiri.  Layanan enquiry dikurangi, dan jam buka disesuaikan berdasarkan data pola 

pengunjung datang  ke perpustakaan. Survey merupakan hal yang sangat penting baik 

semasa penilian berlangsung maupun untuk mengevaluasi perubahan apa yang telah 

dicapai setelah penilaian atau setelah evalausi tersebut dilaksanakan. 
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Pada beberapa perpustakaan khusus, program tatakelola kualitas layanan dari 

lembaga induk telah merambah ke perpustakaan. Sejumlah inisiatif untuk menjaga kualitas 

telah diformalkan misalnya; Investor in People, Charter Mark dan BS/EN/ISO 9000 ( 

dulunya ISO/BS5750 di UK) telah diaplikasikan umumnya di kalangan perpustakaan 

umum meskipun perpustakaan umum yang diurvey hanya sekitar 1/3 dari total 

perpustakaan umum yang ada. BS/EN/ISO9000 nampaknya kurang popular (Usherwood 

1995. P. 272). Perpustakaan yang telah dinilai berdasarkan standar dari Charter Mark adalah 

perpustakaan Kent Country Arts dan perpustakaan London Boroughs  di Bromley dan 

Croydon (Brophy & Coulling 1996, p.65).  Penghargaan Charter Mark  dikelola oleh “Cabinet 

Office” terus dibanjiri oleh pelamar di mana sejumlah 363 yang berhasil sampai pada tahun 

1997 (Cabinet Office 1998). Sekitar 151 institusi lainnya yang mengajukan untuk dievaluasi 

sudah  memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh asesor telah menerima sertifikat 

penghargaan.  Untuk menjaga standar tersebut maka sertifikat yang telah diterima oleh 

suatu lembaga hanya berlaku sampai 3 tahun dan sertifikat tersebut bisa saja dinyatakan 

tidak berlaku lagi. Dewan asesor mensyaratkan lembaga untuk : 

1. Merumuskan standar kinerja yang padat dan jelas. 

2.  Menyampaikan dengan jelas  mengenai jasa atau layanan yang disediakan 

3. Menjalin komunikasi dengan pelanggan mengenai jasa atau layanan apa yang 

dibutuhkan oleh pelanggannya dan bagaimana jasa atau layanan tersebut 

ditingkatkan 

4. Menjamin jasa atau layanan tersedia kepada semua pelanggan yang membutuhkan 

5. Memperlakukan pelanggan dengan adil. Mempunyai staf yang sopan dan suka 

membantu 

6. Memberikan ruang kepada pelanggan untuk menyampaikan kritik terhadap jasa 

atau layanan yang dimiliki 

7. Pemanfaatan sumber daya secara efektif  

8. Pengembangan yang berkelanjutan 

9. Bekerja sam dengan institusi lain untuk layanan yang lebih baik 

10.  Menunjukkan Bukti bahwa pelanggan  telah cukup puas dengan layanan atau jasa 

yang mereka terima 

Salah satu contoh perpustakaan yang telah menerima sertifikat penghargaan dari 

Charter Mark adalah Perpustakaan Promosi Kesehatan di Skotlandia (Health Promotion 

Library Scotland) sebagai salah satu dari 31 layanan perpustakaan yang ada di Skotlandia 
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yang menerima Charter Mark.  HPLS adalah sebuah perpustakaan yang ada di badan 

pendidikan kesehatan untuk Skotlandia (Hebs). Koleksi perpustakaan tersebut merupakan 

koleksi nasional yang banyak mengumpulkan koleksi lengkap skotlandia berupa buku, 

laporan dan jurnal bidang promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Staf perpustakaan 

tersebut mengajukan untuk diasesi meskipun mereka sadar bahwa mereka telah 

memberikan layanan yang baik tetapi mereka menyadari bahwa dengan mengajukan diri 

untuk diasesi berati ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap layanan yang telah 

ada.  Charter Mark yang dipilih sebagai acuan karena acuan tersebut cakupannya 

mengkhusus pada jasa atau layanan yang diterima oleh pelanggang.  Staf perpustakaan 

tersebut percaya bahwa hal tersebut memungkingkan mereka untuk melakukan perbaikan  

dan pengakuan terhadap jasa atau layanan yang telah mereka kerjakan.  Meskipun 

pimpinan dari perpustakaan tersebut yang mempelopori pengajuan penilaian tersebut, para 

staf tetap diberikan dorongan untuk terus berkreasi untuk pengembangan jasa atau layanan 

mereka dan untuk mendapatkan komentar dari pelanggang. Saran yang timbul setelah 

pelaksanaan asesment tersebut adalah pelatihan extra untuk kepedulian pelanggan, 

kepedulian pada orang cacat, perbaikan pada prosedur pemberian saran dan komplain, 

perubahan fasilitas untuk bayi, survey pemakai yang regular, ruang pemakai, standar dan 

kebijakan layanan pelanggan yang dimuat di media dan dilkukan secara regular. Sumber 

yang paling strategis untuk dapat menjawab semua itu adalah pelaksanaan penilaian dan 

laporan yang berisi tanggapan dari pelanggan tentang layanan kita yang dapat digunakan 

sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan terhadap jasa atau layanan yang telah kami 

sediakan.  Format aplikasi yang bagus akan cukup membantu perpustakaan dalam 

menetapkan standar kinerja dan pengukurannya, kepedulian pelanggang, nilai aset, 

kepuasan pengguna, dan perbaikan perencanaan. Juga cukup bagus untuk membantu dalam 

membangung kebersamaan dalam tim (Forrest & Mackay 1999). 

 Sehubungan dengan adanya tekanan dari luar perpustakaan, maka ada sejumlah 

perubahan tentang layanan yang ada di perpustakaan. Misalnya, pada sebagian 

perpustakaan, jam buka layanan telah diperpanjang dari sebelumnya untuk menyesuaikan  

dengan pola pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan umum misalnya juga telah 

menargetkan untuk menyediakan layanan kepada etnik minoritas tertentu atau kepada 

kelompok-kelompok masyarkat yang memiliki keterbatasan. Sejak tahun 1980-an, layanan 

berbasis elektronik juga telah marak yang diawali dengan sistem automasi perpustakaan 

seperti pencarian koleksi melalui katalog online yang lebih dikenal dengan istilah OPAC 

(Online Public Access Catalog), lalu kemudian diikuti dengan CD-ROMs dan layanan yang 
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berbasis web seperti EDINA dan suatu program yang disebut dengan “elib” yang melibatkan 

inter alia juga telah melakukan proses digitalisasi buku dan artikel. Dan yang lebih mutakhir 

lagi adalah yang dapat mendukung tercapainya perpustakaan hybrid yakni program yang 

disebut dengan Hylife dan Headline, meskipun sistem tersebut menghasilkan data untuk 

dukungan manajemen., dan hanya menghasilkan sedikit data untuk dukungan indikator 

kinerja ( Clarke, McDoughll & Fisher 1998 pp. 405 – 412) 

 Saat layanan-layanan perpustakaan semakin canggih maka juga terjadi peningkatan 

kritik dan komentar dari pemakai.  Ini disebabkan adanya peningkatan jalur formal 

mengenai mekanisme untuk menyampaikan komplain dan komentar: misalnya, sebuah 

universitas bisa saja memiliki badan yang bekerjasama dengan senat mahasiswa  untuk 

menyampaikan saran maupun keluhannya  terhadap layanan  atau bahkan terhadap 

pendidikan yang mereka terima, termasuk diberikan kesempatan kepada mereka untuk 

menyampaikan saran dan kritik terhadap layanan perpustakaan. Komite staf dan siswa 

bekerjasama dengan komite perpustakaan melakukan fungsi yang sama. Khusus untuk 

perpustakaan umum, sebuah laporan yang berjudul “Which” yang dikeluarkan pada tahun 

1990  dalam sebuah jurnal konsumen yang cukup populer mengatakan bahwa kinerja 

perpustakaan umum pun juga dapat dievaluasi  sebagaimana halnya institusi lain yang 

menyediakan jasa kepada konsumen dan satu badan survey komersial yakni “MORI” juga 

telah melakukan survey terhadap jasa atau layanan perpustakaan. Para konsumen yang 

melakukan kritik, yang dulunya dianggap sebagai suatu gangguan, sekarang dianggap 

sebagai suatu asset ( Independet: Business review 12.5.1999. p.2). Pelanggan yang 

mengharapkan layanan yang lebih baik dan mengajukan saran dapat diartikan bahwa 

mereka itu  dipersiapkan  untuk bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar berdasarkan 

permintaan mereka terhadap jasa atau layanan yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, 

sesungguhnya komplain atau keluhan itu seharusnya dipandang sebagai hadiah dari 

pelanggan kepada penyedia jasa agar kinerja mereka bisa lebih baik. 

 Perubahan tatakelola perpustakaan menjadikan evaluasi adalah suatu kebutuhan 

dan menambah kemampuan institusi untuk melakukan analisis. Automasi berhasil 

mengurangi kebutuhan staf pada layanan teknis. Walaupun staf tsb dimungkingkan untuk 

dipindahkan ke bagian “front desk” kinerja mereka tetap perlu dievaluasi. Internet sebagai 

pusat pembelajaran yang baru,  sebenarnya pemanfaatannya, pemakainya,  dan jenis 

keterampilan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh mereka 

pun juga perlu dievaluasi. Namun persoalan ini sering dianggap remeh oleh pemerintah 

Inggeris. 
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 Pada pertengahan tahun 1990-an, sejumlah laporan yang cukup berpengaruh muncul 

dan telah membawa dampak terhadap kemajuan. Laporan tersebut misalnya; Tinjauan 

layanan perpustakaan umum di Inggeris dan di Wales  bagian warisan budaya: suatu 

laporan akhir (London: Aslib, 1995), cukup menarik, merekomendasikan untuk beralih dari 

standar yang sifatnya mekanis yang menekankan  pada populasi, lokasi dan kuantitas ke 

standar yang yang berorientasi pada pengembangan jasa yang dikembangkan berdasarkan 

permintaan masyarakat atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak provider; laporan 

dari Joint Funding Council`s Libraries Review  (Bristol: Higher Education Funding Council 

for England (Follet Report), 1993) yang berisi  kumpulan data statistik  dan evaluasi layanan 

telah mempromosikan perpustakaan elektronik di pendidikan tinggi. Laporan  yang 

spawned  program perpustakaan elektronik,   telah menyediakan anggaran untuk R & D 

work pada perpustakaan perguruan tinggi dan telah membentuk budaya evaluasi dan 

penelitian di kalangan pustakawan perguruan tinggi. Badan yang bernama Joint Funding 

Councils telah menerbitkan artikel yang berjudul “ The effective Academic library: a framework 

for Evaluating the performenaces of UK academic libraries (Bristol: Higher Education Funding 

Council for England, 1993) adalah terbitan lain Follet edisi offspring menawarkan sejumlah 

pengukuran yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja. 

 Jelaslah bahwa budaya evaluasi telah ada di perpustakaan dan ada bagian-bagian 

yang potensial untuk dikembangkan. Akan tetapi dirasakan adanya  suatu kebutuhan yang 

patut menjadi perhatian utama yakni  metodologi  yang akan digunakan dalam melakukan 

evaluasi. 
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Berbagai alasan perlunya evaluasi 

 Ada berbagai pendapat mengenai arti dari evaluasi dan mengapa evaluasi perlu 

dilakukan. Blagden (1993, pp.4- 23) memberikan suatu  kesimpulan ; suatu pendekatan 

manajemen yang memandang kegiatan monitoring kinerja sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari suatu tatakelola yang baik. Kegiatan ini dilakukan dengan dua alasan 

utama: 

1).Untuk meyakinkan donatur dan pelanggan bahwa layanan menghasilkan manfaat 

sebagaimana yang telah diharapkan apabila kita melakukan investasi. 

2).Sebagai suatu mekanisme pengawasan internal untuk meyakinkan bahwa sumber 

daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien. 

 Pendekatan ini memandang bahwa kegiatan evaluasi mempunya 3 (tiga) makna 

yang bersifat  fundamental. Makna yang pertama adalah melihat bahwa evaluasi adalah alat 

yang dapat digunakan untuk melakukan penghematan anggaran. Makna yang kedua adalah 

evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkat manfaat dari anggaran yang telah 

dipergunakan. Dan makna yang terakhir adalah evaluasi dipandang sebagai suatu sistem 

dalam perpustakaan. Bawden (1990) menjelaskan akan pentingnya evaluasi dan membahas 

berbagai metodologi yang digunakan dalam melakukan evalusi misalnya evaluasi yang 

berorientasi kepada pengguna yang bertujuan untuk pengembangan layanan, 

pengembangan kompetensi pustakawan serta menigkatkan motivasi pustakawan. Ini 

merupakan pertanda bahwa kegiatan evaluasi  diorientasikan kepada pengguna dan telah 

menjadi hallmark di tahun 1990-an. 

 Sangat penting untuk dibedakan antara evaluasi dan pengukuran kinerja. Menurut 

Abbot (1994, p.2,9) bahwa indikator kinerja adalah hanyalah merupakan instrumen dalam 

proses manajemen yang didisain untuk membantu perpustakaan menentukan seberapa 

bagus layanan mereka.  Indikator kinerja menyediakan bukti-bukti yang akan digunakan 

untuk menilai kinerja suatu perpustakaan dan bukan merupakan pengganti dari penilaian 

karena data-data yang berkaitan dengan kinerja memerlukan interpretasi sebelum penilaian 

itu dibuat. Dalam mempertimbangkan indikator kinerja, kita jarang berurusan dengan istilah 

absolut.  

 Indikator kinerja membantu proses evaluasi. Tapi yang terakhir merupakan istilah 

yang lebih umum untuk pengukuran kinerja. Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa ada 

beberapa pendekatan tentang arti dari pada pengukuran/penilaian. Lancaster (1993) 

menganggap bahwa evaluasi itu sebagai bentuk pengukuran kinerja dan dalam proses 
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evaluasi menggunakan pendekatan yang sistematis. Evaluasi tsb merupakan suatu metode 

yang lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat teknis misalnya penyiangan koleksi. 

Evaluasi juga merupakan suatu metode dalam pengukuran kinerja yang digunakan untuk 

mengilustrasikan dua hal yang paling sering diukur di perpustakaan yakni pengukuran 

pada hal yang bersifat teknis dan pengukuran yang berorientasi kepada pemakai.  

Pengukuran pada layanan teknis punya penekanan pada quantitatif misalnya kecepatan 

proses pengatalogan sementara pada untuk pengukuran yang berorientasi pada pemakai 

mengedepankan pendekatan kualitatif.  

 Fokus utama dari buku ini adalah evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada 

pengguna: bagaimana layanan tersebut dapat diidentifikasi, bagaimana memahami 

latarbelakang diadakannya suatu layanan, bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap 

layanan tersebut, dan bagaimana data yang telah terkumpul dapat diinterpretasi dan 

digunakan dengan baik. Kalau hanya melihat luarnya saja,  kepustakawanan itu  

nampaknya merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dievaluasi karena umumnya terdiri 

dari layanan-layanan yang dapat dipisahkan, saling berhubungan, komprehensif dan  

memiliki elemen-elemen yang dapat diprediksi mengenai cara kerjanya. Akan tetapi, 

layanan yang sifatnya lebih ke kualitatif misalnya layanan referensi nampaknya agak sulit 

untuk dievaluasi dan metode yang digunakan agak sedikit kontroversial. Volume kegiatan 

dalam suatu layanan harus dihubungkan dengan tingkat permintaan untuk mendapatkan 

gambaran bahwa apakah layanan tersebut telah berfungsi dengan baik atau tidak. Layanan 

tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pemakai yang selanjutnya akan menimbulkan 

pertanyaan seperti: siapa itu pemakai? Apakah pemakai meiliki kesamaan kebutuhan? Atau 

pemakai merupakan kelompok yang terpisah yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. 

Meskipun telah ada kemajuan dalam evaluasi layanan, masih ada kebutuhan perlunya 

pengertian terhadap definisi yang bersifat sederhana misalnya : apa makna dari antri? Apa 

arti menjawab telepon lebih awal? Beruntunglah dan terima kasih atas adanya dokumen-

dokumen seperti  “the effective academic library” LA charter dan ISO 11620 (see p.27). Definisi 

tersebut mulai muncul dan peningkatan gerakan tentang tuntutan atas kualitas membuat 

kita untuk lebih memikirkan keberagaman kelompok pengguna dan kepuasan mereka 

masing-masing  (Brophy & Coulling 1996. Pp 39 -52) 
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Issu-Issu khusus tentang evaluasi 

 Ada beberapa alasan utama perlunya pelaksanaan evaluasi dalam suatu institusi: 

1. Alasan yang sangat prinsipil mengenai pentingnya evaluasi terhadap layanan  

perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dalam rangka memudahkan untuk 

pengambilan keputusan dan untuk mengkonfirmasi terhadap perlunya peningkatan 

anggaran atau untuk mempertahankan anggaran yang telah ada. 

2. Untuk mengevaluasi kualitas layanan secara umum atau untuk perbaikan layanan ke 

depan. Ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan survey baik kualitatif maupun 

kuantitaf, dan namun dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan-kesulitan, beberapa 

diantaranya ada yang bersifat khusus sebagaimana dalam  tujuan 3- 8 

3. Untuk mengidentifkasi sejauh mana permasalahan dapat teratasi. Masalah yang 

teridentifikasi boleh jadi dapat diatasi dan boleh jadi juga tidak dapat teratasi. Jika 

suatu masalah yang teridentifikasi tidak dapat diatasi maka umumnya disebabkan 

oleh: 

a. Kendala sumberdaya misalnya suatu survey pada perpustakaan umum 

mengidikasikan bahwa terdapat kebutuhan untuk mempekerjakan pustakawan 

yang berasal dari etnik minoritas, akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka 

kebutuhan tersebut bisa saja tertunda. Tapi pada kasus ini, paling tidak evaluasi 

tersebut bisa menjadi masukan untuk proses perencanaan ke depan. 

b. Keterlibatan pihak lain di luar jangkauan perpustakaan, misalnya evaluasi 

tentang koleksi soal-soal ujian bisa mengindikasikan ketidakpuasan dari 

pengguna karena tidak lengkapnya koleski soal-soal ujian tersebut yang boleh 

jadi disebabkan oleh kegagalan administrasi universitas dalam memberikan 

suplai ke perpustakaan tentang soal-soal ujian tadi. Ini menjadikan perpustakaan 

mempunyai beberapa opsi yakni tidak mengerjakan apa-apa atau melakukan 

sesuatu yang baru. 

4. Untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan kebutuhan dari kelompok pemakai 

yang berbeda. Suatu kesalahan besar jika kita berasumsi bahwa kebutuhan pemakai 

perpustakaan adalah sama semua atau memiliki asumsi bahwa jika bermanfaat 

kepada satu kelompok maka juga akan bermanfaat kepada kelompok lain. Misalnya, 

kolekasi yang hanya bisa dipinjam dengan jangka waktu yang singkat akan 

bermanfat bagi mahasiswa full-time akan tetapi kurang sesuai bagi mereka yang 

melakukan kuliah dengan sistem  paruh waktu atau bagi mereka yang mengambil 
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perkuliahan dengan sistem jarak jauh karena mereka sesungguhnya  tidak regular 

datang di kampus. 

5. Sebagai bentuk perwujudan “public relation” dan penyebarluasan informasi. Dengan 

evaluasi, mungkin saja akan ditemukan ketidakpedulian pengguna misalnya layanan 

fotokopi yang disediakan dan regulasi tentang fotokopi telah menimbulkan 

pelanggaran hak cipta yang terjadi sekitar tahun 1988. Ini merupakan indikasi akan 

perlunya suatu leaflet untuk menyebarluaskan regulasi  yang sesuai tentang 

fotokopi. Sama halnya, ketidakpedulain dalam penggunaan layanan informasi 

elektronik merupakan indikasi perlunya ada revisi dalam pemberian pendidikan 

pemakai pada perpustakaan perguruan tinggi. 

6. Untuk mendapatkan “feedback” atau untuk mengevaluasi perjanjian-perjanjina 

misalnya waktu yang digunakan oleh penyedia jasa untuk mensuplai buku-buku dan 

kualitas OPACs. Pengukuran akan hal-hal tersebut memiliki keterkaitan dengan 

layanan teknis tetapi  implikasinya  sangat besar terhadap pengguna perpustakaan.  

OPAC yang fungsinya tidak maksimal atau tidak “userfriendly”  boleh jadi perlu 

dimodifikasi oleh pihak penyedia jasa. Identifikasi yang jelas terhadap suatu 

permasalahan akan memperkuat perpustakaan dalam melakukan negosiasi dengan 

pihak penyedia jasa. 

7. Untuk melibatkan pengguna dalam proses majanemen. Salah satu dampak dari 

meningkatnya profesi kepustakawanan pada abad ke-20 adalah  pengguna tidak lagi 

dilibatkan dalam proses manajemen perpustakaan seperti yang terjadi di 

perpustakaan umum, dan perpustakaan perguruan tinggi. Evaluasi layanan yang 

dilakukan secara regular memungkinkan pengguna untuk menyampaikan 

pendapatnya misalnya  urutan prioritas suatu layanan perpustakaan. 

8. Sebagai dasar dan petunjuk untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang 

akan datang. Boleh jadi evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya 

ketidakpedulian perpustakaan terhadap suatu issu dan memerlukan adanya usaha-

usaha atau kerja-kerja untuk issu tersebut. Ini khususnya terjadi pada survey yang 

bersifat sekilas tentang layanan perpustakaan yang biasanya langsung menunjuk 

pada issu-issu di perpustakaan misalnya kualitas koleksi perpustakaan dan perlunya 

perbaikan terhadap kualitas koleksi tersebut. 

9. Untuk menghidari adanya luapan feedback. Penelitian terbaru pada pendidikan 

tinggi menunjukkan bahwa  hasil suatu survey dan tindakan yang dilakukan oleh 

perpustakaan terhadap hasil survey tersebut sangat penting diketahui oleh pengguna 
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perpustakaan. Ini untuk menunjukkan kepada pengguna bahwa evaluasi merupakan 

satu cara yang resmi bagi mereka untuk memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan layanan perpustakaan. Kegagalan untuk menutup luapan feedback  bisa 

menjadi alasan terhadap suatu fenomena yang disebut dengan “questionnare in 

fatique”. 
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BAB II 

IDENTIFIKASI KINERJA YANG PERLU DIEVALUASI 

 Adalah sangat penting untuk membuat perangkat pelaksanaan asesment yang 

sistematis yang  dapat memenuhi kebutuhan perpustakaan dan dapat dimengerti oleh 

lembaga induk dari perpustakaan ataupun dapat dipahami oleh pengguna. Perangkat yang 

dimaksud misalnya keharusan melakukan survey yang menyeluruh yang dilaksanakan 

setiap tahunnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang bersifat umum, atau survey 

yang didukung oleh berbagai metode untuk mengidentifikasi permasalahan yang bersifat 

spesifik. Evaluasi tersebut membantu kita untuk mengetahui hal-hal mana yang perlu 

diperbaiki. John Sumsion, mantan kepala perpustakaan dan informasi statistik telah 

melakukan pengelompokkan terhadap tipe universitas sebagai berikut (Sumsion 1994) : 

1. Universitas  besar, yaitu mereka yang memiliki program pascasarjana dan program-

program lainnya 

2. Universitas sebelum tahun 1960-an 

3. Universitas setelah tahun 1960-an dan sebelum tahun 1992 

4. Universitas tahun 1992 (dulunya politeknik) 

5. Akademi yang memiliki program yang bersifat umum 

6. Akademi yang programnya bersifat khusus. 

Pengelompokkan ini memberikan wawasan kepada kita mengenai perbandingan-

perbandingan antara satu universitas dengan universitas lainnya dan jenis issu yang ada 

pada perpustakaan perguruan tinggi yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah 

ketersediaan tempat yang luas untuk menampung koleksi yang khusus yang besar bukanlah 

issu dari perpustakaan perguruan tinggi yang mucul setelah tahun 1992. Layanan 

perpustakaan umum bisa dikategorikan besar atau sedang, tergantung kepada tingkat 

layanan yang mereka sediakan. Jam buka bisa juga dijadikan sebagai kriteria 

pengelompokan suatu perpustakaan (Library Association, 1995 )  

Sebelum kita memulai untuk menanyakan apa yang perlu kita evaluasi, maka patut 

kita bertanya dulu bahwa apakah sebuah survey memang benar-benar diperlukan atau 

tidak. Apakah ada ketersediaan data yang cukup yang dapat mendukung kita dalam 

melakukan suatu survey dan bisa membebaskan kita dari timbulnya  pekerjaan yang baru 

untuk pengambilan data. Beberapa sumber data dicantumkan berikut ini namun bagian 

statistik informasi dan perpustakaan dari Loughborough university sekarang telah dijadikan 
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sebagai sumber penyedia data dan bahkan sebagai interpreter data terhadap statistik 

perpustakaan yang ada UK dan kadang-kadang websitenya bisa dijadikan sebagai langkah 

awal untuk melakukan survey. 

Sumber yang dapat diajdikan rujukan untuk mengidentifkasi issu dalam melakukan 

evaluasi adalah sebagai berikut:  

Sumber internal/ lokal 

1. Misi Perpustakaan atau misi lembaga induknya yang memuat tujuan-tujuan spesifik yang 

perlu dicapai. Misi universitas misalnya keberagaman sistem belajar mahasisiwa untuk 

memungkingkan mahasiswa yang sulit belajar melalui kelas normal atau regular. 

Keberadaan mahasiswa kelas paroh waktu  akan susah memanfaatkan jasa perpustakaan. 

Oleh karena itu diperlukan kajian tentang kebutuhan dari mereka yang kuliah dengan 

sistem  paroh waktu. 

2. Laporan dari jurusan atau program studi. Laporan ini biasanya ditangani oleh ketua jurusan 

dan sekertaris jurusan. Pada proses pembuatan laporan, biasanya jurusan dan program studi 

memberikan ruang kepada staf dan mahasiswa untuk memberi penilaian dan komentar 

mengenai layanan-layanan yang ada termasuk layanan perpustakaa. Ditambah lagi bahwa 

laporan tahunan yang selalu dibuat biasanya memuat komentar dan saran dari mahasiswa 

mengenai layanan perpustakaan. Kelihatannya akan terjadi pengulangan terhadap kegiatan 

evaluasi yang akan dilaksanakan di perpustakaan dan pada laporan tersebut fokusnya 

hanyalah  terbatas  pada hal-hal mengenai,misalnya,  ketersediaan buku text, tempat duduk, 

suara gaduh dan aturan-aturan peminjaman. Meskipun demikian, laporan tahunan dari 

jurusan atau program studi sudah cukup reprenstatif untuk mengetahui pendapat 

mahasiswa s1 mengenai layanan perpustakaan dan dengan penggabungan dari beberapa 

sumber lain maka akan cukup membantu perpustakaan untuk mengidentifkasi masalah 

layanan demi untuk melakukan perbaikan ke depan. 

3. Komite perpustakaan dan sumber-sumber publikasi lainnya. Hampir semua jenis 

perpustakaan memiliki komite perpustakaan. Pada perpustakaan umum, komite 

perpustakaan tersebut punya fungsi untuk membuat undang-undang. Pada perpustakaaan 

perguruan tinggi dan perpustakan khusus, fungsi dari komite perpustakaan tersebut sangat 

beragam mulai dari pembuatan keputusan sampai kepada fungsi untuk penyalur aspirasi. 

Fungsi-fungsi mereka sebenarnya sangat tergantung kepada apakah anggota/ pengguna 

layanan perpustakaan menyampaikan hal-hal atau issu-issu kepada mereka atau apakah 

perpustakaan itu sendiri menyampaikan kepada mereka issu-isu yang potensial untuk 
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dievaluasi. Hal-hal yang lain yang dapat dijadikan pelengkap sumber data adalah tulisan-

tulisan yang ada koran dan jurnal. Ruang yang disediakan oleh koran lokal untuk bisa 

menjadi stimulan terhadap munculnya komentar, saran dan pendapat publik mengenai 

layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Sedangkan di Universitas, media yang paling 

cocok digunakan untuk tujuan tersebut adalah koran kampus. Sayangnya, meskipun apa 

yang dimuat dalam ruang publik tersebut kesannya berapi-api, sumber-sumber kadang-

kadang juga sedikit kurang rasional dan tidak well informed sebagaimana mestinya. 

4. Program-program evaluasi dari lembaga  induk tersebut yang mencoba untuk mengevaluasi 

seluruh layanan yang ada dalam lembaga induk tersebut masih kurang populer. Pendekatan 

itu cukup bermanfaat karena membandingkan antara kualitas layanan perpustakaan dengan 

kualitas layanan dari unit lain yang ada dalam lembaga induk tersebut sehingga 

mencerminkan satus layanan perpustakaan dari keseluruhan layanan dari semua unit. 

Program evaluasi yang dilakukan oleh lembaga induk selain bertujuan untuk 

menginformasikan dan mengidentifikasi.issu-issu yang perlu mendapat perhatian untuk 

perbaikan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mendisain peraturan-peraturan karena 

memberikan gambaran mengenai tingkatan layanan yang harus disediakan di daerah-

daerah khusus. 

5. Sumber-sumber informasi manajemen dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam 

melakukan evalausi. Kemajuan sistem automasi telah menghapus kebutuhan untuk 

melakuan survey yang sifatnya sederhana. Sangat mudah untuk mendapatkan informasi 

dari sistem autromasi seperti kelompok pengguna dan bagaimana mereka memanfaatkan 

layanan peminjaman dan layanan pinjam antar perpustakaan. Statistik penggunaan dapat 

diajdikan langkah awal dalam melakukan investigasi yang lebih mendalam lagi tentang 

suatu masalah. 

6. Hampir semua jenis perpustakaan memiliki agenda rapat mulai dari rapat yang sederhana 

yakni rapat antara staf sampai kepada jenis rapat yang sifatnya kompleks misalnya yang 

melibatkan staf dari luar perpustakaan. Rapat tersebut umumnya membahas masalah-

masalah baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Permasalahan yang 

diangkat dalam rapat dapat dijadikan subjek untuk dievaluasi. 

7. Papan informasi eleketronik dan kotak saran memberikan ruang kepada pengguna untuk 

memberikan pendapatnya mengenai layanan kepada lembaga. Kelebihan dan kekurangan 

dari metode ini akan dibahas lebih detail dalam bab 3. Secara umum papan informasi dan 

kotak saran tsb memungkingkan pengguna untuk mengemukakan issu-issu yang sifatnya 
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kualitatif yang dapat dijadikan dasar untk melakukan kajian yang lebih dalam lagi untuk 

perbaikan layanan ke depan. 

8. Program penelitian untuk mengidentifikasi issu-issu evaluasi; jika sumber-sumber 

memungkingkan maka akan sangat beralasan untuk melakukan penelitian yang bermaksud 

untuk  mengidentifikasi issu-issu kinerja perpustakaan yang lagi mengemuka dan berusaha 

untuk membuat program evaluasi yang sistematis. Sebagaiman dinyatakan di atas bahwa 

banyak teori yang tentang perlunya evaluasi dan banyak perpustakaan menilai evaluasi 

sebagai suatu program yang mendasar untuk dilakukan  atau sebagai program yang sifatnya 

ad-hoc sebagai pelengkap evaluasi terhadap iissu yang bersifat khusus. Secara umum 

program yang sifatnya holistik masih kurang. Kekurangan utama dari pendekatan ini adalah 

proneness, tidak fleksibel, dalam suatu masa / periode yang perubahan itu sangat cepat, 

issu-issu kinerja yang diidentifikasi bisa menjadi ketinggalan. 

 

Sumber Yang Telah Diterbitkan 

Umum 

 Blagden, J. & Harrington, J (1990) How good is your library? : a review of approaches to the 

evaluation of library and information services. London: Aslib. Meskipun buku ini sedikit agak 

ketinggalan namun masih cukup bagus untuk dipakai sebagai langkah awal dalam 

melakukan penelitian. Bagian pertama membahas survey dan pendekatan lainnya dalam 

melakukan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan dari setiap metodologi dijelaskan. Juga ada 

pembahasan yang bermanfaat mengenai issu yang dipertentangkan terhadap test. Bagian 

kedua dari buku ini memuat bibliografi anotasi. 

 Creaser, C & Murphy, A (1999) LISU annual library statistics 1999: Featuring trend 

analysis of UK public and academic libraries 1988-98. Including Public Library Statistics Report no 

13 Loughborough: LISU. Berbicara tentang statistik maka karya ini paling bagus digunakan 

sebagai rujukan awal dalam melakukan evaluasi.  Buku ini memuat statistik yang berkaitan 

dengan perpustakaan dan informasi di UK. Data  tersebut adalah data tahun 1997-98 dan 

jika dimungkingkan analisis data yang memiliki kecenderungan 10 tahun yang lalu juga 

dimasukkan. Hampir setengah dari buku tersebut berisi data tentang perpustakaan umum. 

Bagian perpustakaan universitas juga diisi dengan laporan mengenai analisis perguran 

tinggi yang lama dan yang baru. Juga publikasi tersebut memuat data sedikit mengenai 
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perpustakan nasional, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus. Juga terdapat 

bibliografi yang cukup bermanfaat. 

Perpustakaan Umum 

 King Research Ltd. (1990) Keys to success : performances indicators for public libraries. 

(Libraries Information Series no. 18). London: Office of Arts and Libraries. Buku ini 

merupakan buku pertama yang sukses diterbitkan untuk dipakai sebagai manual untuk 

indikator kinerja perpustakaan umum dan juga dimaksudkan untuk mendorong pemakaian 

metode kuantitatif dalam melakukan penilaian standar indikator kinerja. Buku ini memuat 

21 pengukuran kinerja dan 16 indikator kinerja yang disertai penjelasan mengenai cara 

penggunaannya. Pada buku ini, juga terdapat bagian yang membahas teknik melakukan 

survey dan pengukuran statistik. Banyak sekali pedoman atau petunjuk yang bersifat 

praktis. 

 Sumsion, J (1993) Practical Performance indicators – 1992. Documenting the Citizen`s 

Charters of Pls and survey in use. (Occasional Paper no. 5). Loughborough: LISU. Buku ini 

mempertemukan antara evaluasi perpustakaan dengan undang-undang kewarganeraan dan 

memberikan contoh praktis survey dan indikator kinerja. Buku ini memuat indikator kinerja 

yang diusulkan ke komisi audit ke dalam dua kategori: wajib dan tidak wajib dengan 

ringkasan hasil-hasilnya. Pada bagian apendiks buku ini terdapat contoh-contoh data 

statistik, indikator kinerja, dan angket dilanjutkan dengan contoh-contoh kajian yang 

dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang. 

 Review of the Public library service in England and Wales for the Department of 

National Heritage: Final report. (1995) London: Aslib. Pada saat diterbitkan, buku ini 

dimaksudkan sebagai landmark laporan perpustakaan umum. Meskipun agak ketinggalan, 

buku ini masih cukup bagus untuk digunakan. Buku ini memuat informasi mengenai 

aturan-aturan/undang-undang dan standar, berbagai macam data statistik, informasi 

mengenai funding dan pembahasan tentang perubahan layanan. Contoh-contoh survey 

dimasukkan dalam apendiks. 

 Audit Commission (1997) Due for renewal: a report on the library service. London: Audit 

Commission. Buku ini membahas aspek yang berhubungan dengan penilaian terhadap 

kualitas layanan: rencana evaluasi, penilaian berdasarkan fungsi layanan, kerjasama 

termasuk kerjasama dengan pemerintah setempat, tatakelola atau manajemen yang lebih 
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bagus, dan pembahasan tentang peluang-peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 Department of National Heritage (1997) Reading the future: a review of public libraries in 

England. London: Department for Culture, Media and Sport. Buku ini membahas perlunya 

perpustakaan membuat perencanaan, benchmarking kinerja dan daftar indikator kinerja. 

Indikator kinerja yang ada dalam buku tersebut ( dengan melakukan pengurangan sedikit) 

sepertinya akan menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh perpustakaan untuk masa-

masa yang akan datang. 

 CIPFA (1999) Public library Statistics 1998/99 actuals. London: CIPFA. Buku ini berisi 

data perbandingan dengan kinerja lembaga kita. Mencakup semua british isles termasuk 

republik Irlandia. Terdapat angket yang dapat dikembalikan. Sekarang tahun ke 38. 

 Bohme S & Spiller, D (1999) Perspectives of Public Library Use 2: a compendium of survey 

information. Loughborough: LISU. Ini merupakan survey yang terkini dan cukup membantu 

bagi kalangan yang baru pertama kali melakukan survey. Terbitan ini memuat data statistik 

yang compendium yang dikoleksi oleh LISU dan Book Marketing Council, yang dilengkapi 

dengan penelitian terakhir dari LISU dan pemerintah setempat. Terbitan terakhir ini sangat 

bermanfaat karena mengilustrasikan jenis penelitian yang cukup membantu bagi para 

praktisi penelitian. Buku ini dibagi ke dalam delapan bagian termasuk statistik perpustakaan 

umum; ringkasan dari berbagai sumber mengenai evaluasi layanan perpustakaan umum 

pada level nasional, termasuk CIPFA, ditambah dengan hasil survey tentang kepuasan 

pemakai tahun 1997; ringkasan survey pemakai termasuk kajian tentang penggunaan 

layanan perpustakaan oleh anak-anak dan orang ASEAN; penelitian tentang teknologi 

informasi dan komunikasi dan hasil survey tentang layanan referensi. Juga terdapat 

compendium statistik perdagangan buku. 
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Perpustakaan College. 

 Library Association. Colleges of Further and Higher Education Group (1995) 

Guidelines for College libraries: recommendations for performenace and resourcing 5th ed. London: 

Library Association Publishing. Buku ini memuat penjaminan mutu (quality assurance)  

yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan pemakai dan indikator kinerja 

bagi perpustakaan college. 

 Scottish library adn Informatiuoncouncil & scottish library association (19970 Libraries 

in scottish further education college: Standard for performances and resourcing. Motherwall: 

Scottish Library & Information Council. Buku ini memuat daftar indokator kinerja dan 

kerangka kualitas evaluasi . 

 HEFC College Learning Resources Group (1999) Statistics 1997/1998. HCLRG. Seri 

statistik ini diinspirasi oleh SCONUL statistics, sekarang sudah tahun ke-5. Buku ini 

memberikan refleksi seputar keberagaman perpustakaan, olehnya itu tinjauan mengenai 

data statistik yang terdapat dalam buku harus dipakai dengan penuh kehati-hatian. 

Sekarang memuat sekitar 53 data perpustakaan, umumnya perpustakaan yang ada di 

Inggeris. 

Perpustakaan Universitas 

 Van House N, Weil, BT & Mclure, CR (1990) Measuring academic library performance: a 

practical approach. Chicago: American Library Association. Buku ini memuat contoh contoh 

survey  pada hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perpustakaan yang bersifat khusus, 

contoh-contoh angket yang dapat ditiru dan petunjuk pengelolaannya dan analisisnya. 

Meskipun agak ketinggalan, contoh-contoh angket tersebut telah dipedomani oleh COPOL 

dan SCONUL dalam angket-angketnya. 

 Joint Funding Council`s Libraries Review Groups (1993) Report. Bristol: Higher 

Education Funding for England. (Follet Report). Buku ini sangat bagus bagi yang ingin 

melakukan survey dan ingin mengetahui manfaat-manfaat apa yang dihasilkan dari suatu 

survey. Buku ini memuat kerangka indikator kinerja dan uraian mengenai pentingya 

pengukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, meskipun penjelasannya tidak terlalu 

detail. 

 Joint Funding Councils (1995) The effective of academic library: a framework for evaluating 

the performance of the UK  academic libraries. Bristol: Higher Education Funding Council for 
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England. Buku ini memuat lima jenis kelompok indikator: integrasi, kepuasan pengguna, 

delivery, efisiensi dan ekonomi. Buku ini menggunakan terminologi yang jelas dan 

menghindari penjelasan  yang detail, merefleksikan pendekatan tradisional dan tidak 

memberikan penekanan yang cukup pada layanan converged atau pada sumber informasi 

yang berbasisi elektronik. Buku ini juga tidak merefleksikan perpustakaan penelitian dan 

sejumlah indikator dianggapnya sebagai opsional misalnya kecepatan reshelving, sementara 

pihak lain menganggapnya sebagai sesuatu yang fundamental.  

 Barton, J & Blagden, J (1998) Academic library effectiveness: a comparative approach. 

London: British Library Research and Innovation Centre. (British Library Research and 

Innovation Report 120). Laporan ini memuat strategi untuk mengembangkan laporan 

statistik yang berkaitan dengan manajemen yang dibuat oleh lembaga induk. Buku ini juga 

membahas issu-issu kinerja dan sejumlah saran untuk perbaikan ke depan. 

 SCONUL (1999) Annual library statistics 1997-98. London: SCONUL: Buku ini 

merupakan seri statistik untuk perpustakaan universitas. Memuat statistik dari 112 institusi.  

Buku ini pada setiap babnya berusaha untuk menyimpulkan arti dari angka-angka yang ada 

di dalamnya yang dapat dipakai oleh perpustakaan untuk memudahkan mereka melakukan   

perbandingan dengan kondisi perpustakannya. 

 SCONUL Newsletter. Ini cukup bermanfaat  untuk pembuatan laporan ringkas 

mengenai kegiatan internal suatu perpustakaan. 

Perpustakaan Khusus  

 Creaser, C & Spiller, D (1997) TFPL survey of UK special library statistics. 

Loughborough: LISU. (LISU Occasional Paper no. 15). Terbitan ini dapat digunakan pijakan 

pertama dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilaporkan dalam terbitan 

ini. Pada terbitan ini terdapat bagian-bagian yang membahas manajemen dan pengguna, 

staf, anggaran, layanan elektronik dan layanan lainnya, koleksi tercetak dan koleksi lainnya 

dan automasi perpustakaan. Buku ini juga memuat analisis trend layanan ke depan. 

 Spiller, D, Creaser, C & Murphy, A. (1998) Libraries in the workplace. Loughborough: 

LISU. (LISU Occasional Paper no. 20). Buku ini bertujuan untuk memberikan tinjauan 

seputar issu-issu pokok dan trend perpustakaan di lembaga pemerintahan, institusi bisnis, 

dan lembaga profesi. Terbitan ini berisi survey terhadap 10 sektor perpustakaan termasuk 

lembaga pemerintahan, lembaga bisnis, lembaga finansial dan perusahaan farmasi. Terbitan 
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ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tahunan perpustakaan beserta analisis data 

tersebut. 

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Anak-Anak. 

 Library Association (1997) Survey of UK Secondary school libraries 1997. London: 

Library Association. Terbitan ini hanya berisi ringkasan eksekutif. Laporan lengkapnya 

terdapat pada situs: http://www.la-hq.org.uk/ss197.htm. Ini adalah survey yang pertama di 

UK tentang perpustakaan sekolah. Survey ini juga memuat inter alia, koleksi buku dan 

koleksi lainnya, peminjaman, masalah staf, anggaran, pengembagan kurikulum dan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 Creaser, C & and Murphy, A (1999) A survey of library services to schools and children in 

the UK 1998-99. Loughborough: LISU. Laporan yang edisi ke 10 ini juga memuat kondisi 

perpustakaan sekolah yang ada di Skotlandia dan Irlandia utara sejak tahun 1991-92. 

Terbitan ini memuat analisis trend layanan perpustakaan sekolah dan layanan anak-anak 

dari perpustakaan umum selama 5 tahun terakhir. 

 Spreadbury, H & Spiller, D. (1999) Survey of secondary school library users, 

Loughborough: LISU. (LISU Occasional Paper no 21). Laporan ini merupakan hasil survey 

terhadap sekitar 400 siswa yang berusia 11-18 tahun pada empat sekolah di London. Hasil 

laporan ini adalah terdapat perbedaan penggunaan jasa perpustakaan dari setiap kelompok 

usia dan dari setiap provinsi dan dari setiap sekolah. Angket dari survey ini diikutsertakan 

dalam terbitan ini. 

Manual indikator kinerja 

 Dengan manual indikator kinerja maka akan membantu kita untuk menetapkan 

metodologi survey yang reliable untuk mengukur indikator kinerja tertentu dalam 

melakukan suatu internal survey. Penggunaan metodologi yang standar membuat kita dapat 

melakukan perbandingan layanan antara satu instiutsi dengan institusi lain dengan hasil 

yang dapat dipercaya. 

 Poll, R & te Boekhorst, P (1996) Measuring quality: international guidelines for 

performance measurement in academic libraries. Munchen: Saur (IFLA publications 76). Terbitan 

ini memuat 17 indikator kinerja yang dapat digunakan dalam perpustakaan perguruan 

http://www.la-hq.org.uk/ss197.htm
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tingggi. Setiap indikator disertai metodologi yang cocok untuk digunakan dalam mengukur 

kinerja tersebut saat melakukan survey. 

 British Standards Institution (1998) Information and documentation: library performance 

indicators. London: BSI. (Internasional Standard ISO 11620). Standar internasional ini dapat 

diterapkan di semua jenis perpustakaan di semua negara. Terbitan ini memuat 25 definisi 

istilah standar yang digunakan dalam indikator kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan 

yang harus dipenuhi dalam suatu indikator kinerja. Indikator yang dimasukkan dalam 

terbitan tersebut adalah indikator kinerja yang umum digunakan di lapangan atau indikator 

yang biasa disinggung dalam literatur dan dianggap sebagai indikator yang sangat penting 

untuk perpustakaan secara umum. Pada terbitan ini juga terdapat sekitar 29 indikator 

kinerja perpustakaan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pokok suatu 

perpustakaan seperti persepsi pemakai, ketersediaan koleksi, temu kembali informasi, jasa 

peminjaman dan permintaan dan layanan referensi. Terbitan ini juga memberikan 

penjelasan yang cukup detail tentang metodologi yang sesuai untuk digunakan pada setiap 

indikator kinerja dan ini dapat digunakan dalam merencanakan kegiatan survey atau dalam 

melakukan survey. 

 Sumber informasi lainnya yang juga dinilai bermanfaat  adalah daftar diskusi 

berbasis elektronik. Lis-link misalnya dianggap cukup membantu khususnya perpustakaan 

perguruan tinggi dan perpustakaan khusus karena biasanya memuat survey sederhana yang 

pernah dilakukan oleh perpustakaan. Ada dua daftar yang sering memuat survey sederhana 

tersebut yakni: lis-qual and lis-perf-measures. Ke semua ini dapat diakses dalam situs: 

http://wwwmailbase.ac.uk/ 
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BAB III 

METODE KUANTITATIF 

Angket : Pro dan Kontra 

Survey, apapun bentuknya, merupakan metode yang paling banyak digunakan  

dalam melakukan evaluasi layanan perpustakaan dan angket merupakan instrumen yang 

paling populer digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kauntitatif. Survey dapat 

digunakan untuk mengevaluasi seluruh issu yang ada  di perpustakaan mulai dari yang 

sederhana misalnya survey tentang kepuasan pemakai sampai kepada yang kompleks 

misalnya survey tentang kebutuhan informasi dari kelompok pemakai tertentu di 

perpustakaan. Akan tetapi bentuk angket  dan metode yang digunakan dalam memgelola 

angket cukup beragam, tergantung kepada kelompok pemakai yang sedang disurvey. 

Pendekatan survey yang menggunakan angket, quantitatif, dan bersifat eksponental 

memiliki kelebihan tersendiri. Dengan angket kita dapat memperoleh  data dari ribuan 

responden dan ini tidak dapat kita temukan pada survey yang menggunkan pendekatan 

qualitatif. Dengan angket kita dapat mengadopsi pendekatan yang sangat terstruktur dan 

karena angket menggunakan metode statistik dan menghasilkan data numerik maka 

hasilnya diterima secara ilmiah dan kebenarannya bersifat obyektif. Jika angket didesain 

dengan bagus, maka akan dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap masalah yang 

sedang diteliti dan karena tidak ada interfensi dari responden maka dianggap tidak 

mengandung bias. Sangat baik untuk membuat pertanyaan berdasarkan frekuensi misalnya 

berapa kali anda mengunjungi perpustakaan?. Angket yang menawarkan opsi jawaban 

yangterbatas misalnya YA, TIDAK dapat dianalisa dengan mudah dan cepat. 

Akan tetapi sebagai suatu metode, angket memiliki vices dari virtuesnya. Karena 

sangat terstruktur maka juga angket tidak fleksibel. Jika ditemukan ada kesalahan dalam 

administrasi angket maka tidak banyak yang dapat kita lakukan. Tidak dapat 

mengungkapkan sikap. Angket bisa saja menghasilkan bahwa jam buka pada hari sabtu 

tidak menarik bagi mahasiswa paroh waktu, meskipun di permukaan, kelihatannya bahwa 

jam buka pada hari sabtu cukup menarik bagi mahasiswa paroh waktu. Di balik 

jawabanyang diberikan terdapat masalah yang cukup kompleks misalnya mereka 

mempunyai urusan keluarga atau urusan sosial. Angket hanya menjawab pertanyaan yang 

kita ajukan dalam angket. Jika ada issu penting tidak dinyatakan dalam angket maka nilai 
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kualitatifnya akan berkurang. Kekurangan angket yang paling berbahaya adalah 

pertanyaan- pertanyaan yang fokus untuk aspek tertentu  dan menghindari aspek tertentu 

untuk ditanyakan karena aspek tersebut dianggap layanannya tidak memuaskan akan dapat 

mengahasilkan hasil yang menyesatkan. Misalnya boleh saja kita mendisain pertanyaan 

yang jawabannya kira-kira memuaskan dari pengguna tetapi tidak mengajukan pertanyaan 

pada hal-hal yang jawabannya kira-kira tidak bagus dari pemakai. Meskipun kasus ini 

belum pernah terjadi dalam kepustakawanan namun perlu dicatat bahwa kasus ini sudah 

pernah terjadi pada kasus privatisasi perusahaan railway Inggeris. Identifikasi kinerja yang 

bagus adalah kunci untuk mendisain angket yang bagus juga. Terakhir adalah meskipun 

hasil analisis dari angket menghasilakn suatu kesimpulan secara umum tetapi itu bukan 

merupakan hasil dari pengalaman kolektif dari pemakai. Angket dikerjakan oleh individu 

dan juga melambangkan pandangan-pandangan dari individu itu sendiri bukan pandangan 

sekelompok pemakai. 

Beberapa Issu yang patut dikaji 

Ada sejumlah issu yang bisa dikaji. Issu tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pandangan pemakai atau survey kepuasan pemakai secara umum yang bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan pemakai. Jenis survey ini 

dilakukan oleh semua jenis perpustakaan. Survey ini juga sering dilakukan untuk 

mengidentifkasi issu yang perlu dikaji lebih jauh tetapi tujuan utamanya adalah 

untuk memperbaiki layanan. 

2. Survey ketersediaan koleksi yang berusaha untuk mendapatkan informasi apakah 

pemakai menemukan buku, jurnal, atau sumber infromasi lainnya yang sedang 

mereka cari. Survey ini biasanya dilakukan pada hari tertentu. 

3. Survey kepuasan pemakai pada layanan referensi yang mengundang pemakai untuk 

memberikan pendapatnya mengenai kualitas layanan referensi yang mereka rasakan. 

Survey ini juga biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. 

4. Benchmarking – perbandingan kinerja antara satu perpustakaan dengan 

perpustakaan yang lain. Tentu saja benchmarking ini dapat dilakukan jika telah ada 

data yang dapat diperbandingkan. 

5. Asal-usul etnik. Umumnya digunakan oleh perpustakaan umum untuk mengetahui 

penggunaan perpustakaan umum oleh kelompok minoritas. 
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6. Survey pemakai lapsed. Umumnya digunakan oleh perpustakaan umum untuk 

memperkirakan penetrasi layanan perpustakaan umum kepada masyarakat. 

7. Jam buka. Issu ini biasanya disurvey dengan tujuan untuk melakukan perpanjangan 

jam buka perpustakaan atau alternatif jam buka perpustakaan. 

Ketersediaan data dari sistem automasi perpustakaaan mengurangi kebutuhan akan 

pengumpulan data pada bidang-bidang yang telah terautomasi. Beberapa aspek tentang 

kepuasan pemakai mengenai jasa pinjam antar perpustakaan dapat diambil dari statistik dan 

melalui benchmarking dengan institusi lain. Tapi mungkin saja masih ada kebutuhan kita 

akan data yang perlu didapat dari kelompok pemakai tertentu yang sering menggunakan 

jenis layanan antar pinjam ini misalnya peneliti dan mahasiswa research dari pendidikan 

tinggi. Masalah tentang panjangnya antrian dapat diselesaikan dengan perhitungan 

sederhana dan mungkin tidak perlu melibatkan semua pemakai. Pada perpustakaan umum 

beberapa survey yang penting adalah sebagai berikut: dampak, penetrasi pasar, promosi 

layanan, pembelian buku dibandingkan dengan peminjaman, layanan informasi, layanan 

Audio Visual (AV), dan layanan sumber informasi berbasis elektronik (Spiller 1998, p.77). 

Desain angket 

Dalam mendisain angket, disarankan untuk menggunakan metodologi yang sudah 

standar sebanyak mungkin. Sumber-sumber yang dirujuk dalam bab 1 akan membantu. 

Terbitan oleh Van House (1990) dan the IPF manual (1995) juga sangat bermanfaat untuk 

dipedomani dalam membuat angket. Metodologi yang sudah standar memungkinkan kita 

membuat angket dengan mudah karena didasarkan pada pengalaman institusi lain dan juga 

memungkingkan kita untuk melakukan perbandingan dengan hasil survey dari institusi lain 

yang mirip. 

Meskipun beberapa angket menggunakan format A3 misalnya standar nasioanal 

survey pemakai dari IPF menawarkan ini sebagai satu opsi, format A4 yang paling banyak 

dipakai dan mempengaruhi disain dan struktur angket. Komite Vice Chancelor dan rektor 

universitas di UK (1993 pp. 29-52) merekomendasikan angket yang singkat dan mengambil 

satu sisi saja dari format A4. Satu lembar format A4 adalah cocok untuk survey pemakai 

yang sederhana tetapi akan kurang menarik pada angket yang lebih panjang dan akan lebih 

baik jika menggunakan beberapa lembar format A4 untuk menghindari crowding. 

Sayangnya angket yang panjang tidak dapat dihindari dan cocok diperuntukkan bagi 

kelompok pemakai tertentu yang menjadi prioritas dari perpustakaan atau menjadi prioritas 
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dari suatu survey. Pemakai perpustakaan khusus dan mahasiswa yang melakukan 

penelitian adalah contoh dari kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus. 

Secara umum, angket harus disusun dari umum ke khusus. Pertanyaan umum yang 

tidak mengitimidasi respondent menjadikan mereka berlanjut untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang lebih spesifik. Apabila angket di bagi ke dalam berbagai kelompok atau 

dibagi ke dalam berbagai modul, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam satu 

kelompok atau model pun harus tersusun dari umum ke khusus. Adalah hal yang baik 

apabila ada space yang dibiarkan kosong  atau tidak ditulisi agar supaya responden tidak 

merasa atau terbebani dengan pertanyaan yang cukup banyak. 

Pada dasarnya ada dua jenis pertanyaan: pertanyaan tertutup dan pertanyaan 

terbuka. Pada pertanyaan tertutup, responden ditawarkan sejumlah opsi jawaban dan 

menandai atau melingkari jawaban yang paling sesuai. Pada pertanyaan terbuka responden 

dapat menjawab secara spontan dalam bahasa mereka sendiri. (Morgan 1993, 142-143). 

Pertanyaan tertutup lebih mudah dianalisa, khususnya kalau menggunakan komputer, 

tetapi penting untuk diperhatikan bahwa opsi-opsi yang ditawarkan haruslah sesuai dengan 

responden. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pengalaman orang lain dan issu-

issu kinerja karena kedua hal tersebut cukup membantu kita dalam mendisain pertanyaan-

pertanyaan yang akan dimasukkan dalam angket. Jawaban pada pertanyaan terbuka 

biasanya bersifat instruksi dan enak dibaca tetapi jawaban-jawaban yang diberikan haruslah 

berupa issu-issu kinerja yang dapat diidentifkasi agar supaya dapat dikuantitatifkan. Ini 

adalah pekerjaan yang menyita waktu yang banyak dan seringkali timbul subjektifitas. Akan 

tetapi kelebihan yang dimiliki adalah bisa memberikan kontribusi terhadap identifikasi issu-

issu kinerja sehingga memungkingkan untuk melakukan modifikasi di masa yang akan 

datang. 

Poin yang penting diperhatikan dalam mendisain angket 

1. Jangan membuat pertanyaan kecuali anda membutuhkan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang anda buat harus didasari dari 

tujuan survey yang anda lakukan dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang 

sifatnya peripheral atau hanya sebagai pertanyaan extra atau pertanyaan 

tambahan. Kesemuanya itu hanya akan menjadikan angket anda bertumpuk dan 
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kurang menarik bagi responden. Juga akan mengambil waktu dalam melakukan 

analisis. 

2.  Buatlah pertanyaan yang hanya bisa dijawab. Ini nampaknya jelas bahwa 

pertanyaan tersebut pasti dapat dijawab karena tidak hanya memilih dari sekian 

opsi yang telah disediakan. Maksud dari saran ini adalah sedapat mungkin kita 

harus menghindari pertanyaan yang memaksa responden untuk mengoleksi 

sejumlah data yang penting untuk mereka sendiri. 

3. Buatlah pertanyaan yang dapat dijawab  dengan realistis dan benar apa adanya. 

Jangan membuat pertanyaan yang bisa membuat responden memberikan 

informasi yang spekulatif dan informasi yang tidak akurat. Ini tepat khususnya 

pada pertanyaan terbuka. 

4. Buatlah pertanyaan di mana responden siap untuk memberikan jawabannya. 

Hindari pertanyaan yang memungkingkan responden tersinggung untuk 

memberikan jawabannya. Tempatkan pertanyaan sensitif di bagian akhir 

misalnya jenis kelamin dan umur. 

5. Buatlah pertanyaan yang jawabannya belum tersedia dari pihak lain.  

Sebagaimana telah dinyatakan dalam bab 1 bahwa sejumlah survey dan data 

statistik telah ada di sumber-sumber yang terpublikasi. Jangan menemukan 

kembali roda. 

6. Buatlah pertanyaan yang tepat dan jangan membuat pertanyaan yang umum. 

Hindari pertanyaan seperti; apakah anda puas dengan layanan perpustakaan?. 

Pertanyaan seperti itu tidak efisien dan menutupi ketidakpuasan pemakai pada 

bagian-bagian tertentu dari layanan kita.  

7. Hindari pertanyaan yang dobel misalnya; Apakah anda mengingingkan banyak 

buku dan batas waktu peminjamannya pendek. Ini adalah dua issu yang berbeda 

dan seharusnya dibuat ke dalam 2 pertanyaan. Apabila digabungkan maka akan 

membingungkan dalam melakukan analisis. 

8. Gunakan bahasa yang sederhana. Pertanyaan harus ringkas, sederhana dan 

mudah dipahami. Jargon merupakan suatu masalah karena jargon yang 

berhubungan dengan profesi misalnya “librarianship” pastilah tidak dapat 

dihindari. Ketika saya mendisain pertanyaan pada survey kepuasan pemakai 

terhadap OPAC, saya bekerjasama dengan mahasiswa psikologi, dosen dan 

seorang ahli dalam mendisain angket. Meskipun demikian, responden menkritisi 

apa yang dianggapnya sebagai jargon pada sejumlah terminologi dalam 
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pertanyaan tersebut. Jargon sangat susah dihindari pada survey yang fokus pada 

persepsi pemakai pada hal-hal yang bersifat teknis. Di perpustakaan, jargon 

mungkin akan lebih tepat pada kelompok pemakai yang sering menggunakan 

layanan perpustakaan. 

9. Hindari pertanyaan yang bersifat hadiah, seperti; Apakah anda senang jika ada 

layanan pada hari minggu? Responden nampaknya akan menjawab “tidak” 

meskipun mereka tidak bermaksud untuk menggunakan layanan tersebut. Lebih 

baik jika kita menjadikan pertanyaan tersebut memuat sejumlah opsi yang dapat 

dilihat. Misalnya :  

Perpustakaan berencana akan buka pada hari minggu. Jika ini akan 

dilakukan, manakah berikut ini yang anda lebih senang? 

 11.00 am to 4 pm 

 09.00 am to 1 pm 

 1 pm to 5 pm 

Pertanyaan ini mengidikasikan kepada responden apa yang perpustakaan dapat 

lakukan dan mengundang mereka untuk memilih satu opsi. 

10. Kita harus menghargai bahwa responden boleh jadi menganggap bahwa 

pertanyaan kita memiliki agenda tersembunyi. Survey layanan yang tidak banyak 

digunakan oleh pemakai tapi layanan tersebut cukup berarti bagi orang atau  

kelompok tertentu mungkin saja diartikan oleh pengguna bahwa pertanyaan ini 

merupakan tanda bahwa layanan ini akan ditiadakan. Tentu saja ini bisa menjadi 

penyebab adanya jawaban yang menyesatkan. Survey mengenai pemanfaatan 

periodical merupakan satu contoh. 
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Sampel  

Sampel dilakukan apabila kita tidak dapat melakukan survey terhadap keseluruhan 

populasi. Prosedur ini lebih dikenal dengan istilah “inferential statistics”  yang berusaha 

untuk membuat pernyataan dari populasi dengan mengambil pendapat atau bukti dari 

populasi yang dijadikan sampel saja. Ini biasanya dilakukan saat melakukan survey 

terhadap pengguna perpustakaan umum atau pengguna dari kalangan mahasiswa S1. Pada 

kasus populasi yang diteliti hanya sedikit maka disarankan untuk mensurvey keseluruhan 

populasi ( melakukan sensus). Ini biassanya cocok untuk perpustakaan khusus atau untuk 

meneliti kebutuhan kelompok pemakai teertentu misalnya pada disabled / orang cacat. 

Sampel bertujuan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam skala yang lebih kecil dan 

jika samplenya cukup reliable maka kita dapat membuat kesimpulan terhadap keseluruhan 

populasi. 

Istilah “sampling frame”  diartikan sebagai daftar dari keseluruhan populasi yang 

dijelaskan oleh faktor apa saja yang melekat padanya seperti berdasarkan jenis kelamin atau 

berdasarkan  pekerjaannya. Bentuknya bisa saja seperti: daftar peminjam, data mahasiswa, 

daftar staf yang bekerja pada satu perusahaan dan menggunakan perpustakaan khusus. 

Teori sampel menuntut bahwa probability memungkinkan untuk beroperasi penuh dan oleh 

karena itu sampel seharusnya dipilih secara random. Ada beberapa metode pengambilan 

sampel: 

1. Simple random sampling: setiap populasi memiliki hak yang sama untuk menjadi 

sampel. Jika jumlah orang yang menajdi populasi tidak banyak maka namanya 

bisa ditulis pada kertas lalu kemudian dicabut. Jika populasinya banyak maka 

diperlukan satu tabel random untuk memilih siapa yang akan dijadikan sampel. 

2. Systematic random sampling: Metode ini juga menggunakan sampling frame. 

Sampel yang pertama dipilih secara random, kemudian sampel yang  berikutnya 

mengikuti sistem yang telah ditetapkan misalkan setiap populasi akan dijadikan 

sampel yang nomor urutnya diakhiri dengan huruf “nth” seperti fourth, tenth,. 

Jumlah populasi yang akan dijadikan sampel tergantung pada seberapa banyak 

sampel yang diingingkan. 

3. Stratified random sampling: populasi sampel dibagi ke dalam beberapa kiriteri 

seperti pengguna perpustakaan dikelompokkan berdasarkan jurusannya atau 

fakultasnya. Sampel dipilih secara random berdasakan pembagian kelompoknya. 

Untuk bisa mengelompokkan populasi sampel maka perbedaan setiap kelompok 
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harus diketahui. Tentu saja ini tidak dapat dilakukan dengan akurat, olehnya itu, 

maka akan bagus kalau kita menggunakan sistem proporsional jumlah sampel 

pada setiap kelompok dapat merefleksikan sampel framenya. 

Survey yang dilakukan oleh perpustakaan tidak selalu harus terstruktur. Ada 

beberapa metode non-random yang hasilnya kurang reliabel tetapi metode tersebut banyak 

digunakan oleh perpustakaan. Metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sampel aksidental. Siapa saja yang ada pada saat itu, semuanya dijadikan sampel. 

2. Sampel quota. Siapa saja yang ada pada waktu itu dipilih berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya misalnya umur, jenis kelamin,  status sosial,  dan 

pekerjaaan dan jumlah orang yang survey pada setiap kategori. Ini merupakan 

metode yang paling cepat dan nyaman untuk proses administrasinya dan metode ini 

paling banyak digunakan untuk melakukan poling pendapat. 

3. Sample purposive. Populasi yang disurvey dipilih sebagai sampel berdasarkan 

dengan pengetahuan, intuisi, atau penilaian kita sebelumnya 

Validitas yang sifatnya relatif dari metode-metode ini tergantung pada tujuan dari 

pada survey metode non random mampu memberikan informasi yang banyak mengenai 

pendapat kelompok minoritas. Metode random, dengan sifat yang dimilkinya kurang bisa 

memberikan informasi yang banyak dari kelompok minoritas kasus, di perguruan tinggi 

misalnya pandangan dari kelompok mayoritas seperti mahasiswa akan menjadi lebih 

dominan kecuali jika pandangan kelompok lain juga dicari sampel kuota merupakam 

metode yang cukup bagus untuk mengetahui perubahan pendapat responden setiap waktu 

survey tersebut harus terus dilakukan dengan interval waktu yang tetap. 

Petunjuk praktis penentuan besaran sampel 

Meskipun sampel jumlahnya harus dalam batas minimum (misalnya 30), tingkat 

akurat dan perwakilan sampel adalah sangat penting dalam menentukan besaran sampel. 

Semakin besar sampel maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa data 

dan semakin tinggi biaya administrasinya. Vanhouse (1990,p.28) merekomendasikan 

sebanyak 400 angket yang sebaiknya kembali tentang survey kepuasan secara umum. Untuk 

survey mengenai  layanan referensi dan penelusuran online, jumlahnya boleh lebih sedikit. 

Priority Search Ltd  (PSL) of sheffield yang membuat software survey untuk perpustakaan 

perguruan tinggi menetapkan minimal 500 angket yang telah diisi dengan benar harus 
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kembali pada saat melakukan suatu survey. SCONUL (1996) memberikan petunjuk 

mengenai besaran sampel dan tingkat respon  terhadap 5 standar angket.  Untuk survey 

kepuasan yang bersifat umum, presentase responnya diharapkan mencapai 55-60 % dan 

jumlah minimal responden sekitar 400 adalah sangat penting untuk analisis yang bersifat 

komprehensif. Untuk perpustakaan umum, pedoman yang dibuat oleh IPF menyarankan 

besaran sampel antara 740 dan 1060,  tergantung kepada besaran  populasi. Pedoman ini 

juga menyarankan penambahan 30% lagi terhadap jumlah sampel untuk mengantisipasi  

responden yang tidak memberikan jawaban. Sebuah lembaga Amerika, yaitu National 

Educatioan Association telah membuat satu rumus yang mana sebuah tabel yang ada dalam 

rumus itu memberikan saran besaran sampel untuk populasi berkisar antara 10 – 1,000,000, 

(Krejcie dan Morgan 1970). Mesin hitung untuk besaran sampel dapat diperoleh melalui 

internet misalnya:  http: // www.group-if.com/resaurces/calulator.html dimana dengan 

memasukan besaran populasi yaitu 15,000  maka besaran sampel yang dibutuhkan adalah 

375 respondent atau sampel 

Administrasi Angket 

Sebelum angket disebarluaskan kepada responden maka disarankan  melakukan 

ujicoba terhadap angket yang telah disusun. Ini sangat bermanfaat untuk menghindari 

kesalahan sebelum angket tersebut diisi oleh responden. Kesalahan tersebut biasanya 

disebabkan oleh persoalan pilihan kata khususnya kata atau istilah yang memiliki arti yang 

ambiguitas sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dari responden. Idealnya pilot 

project seharusnya diujicobakan kepada minimal 10%  responden dari keseluruhan sampel 

dari suatu survey. Ini tentu saja sangat besar jumlahnya dan memerlukan waktu yang 

banyak untuk melakukannya. Oleh karena itu, disarankan agar ujicoba angket tersebut tetap 

dilakukan meskipun jumlahnya tidak mengikuti jumlah yang ideal tadi. Saran yang lain 

adalah hendaknya angket yang telah disusun dikonsultasikan dengan tenaga ahli dalam 

bidang angket yang ada dalam suatu universitas, lembaga bisnis,industriatau yang ada pada 

lembaga pemerintah daerah yang biasanya mempekerjakan orang yang sudah ahli dalam 

melakukan survey atau sudah ahli dalam melakukan penelitian.  Orang-orang tersebut 

bisanya mereka bersedia untuk memberikan bantuan atau saran dalam melakukan kegiatan 

survey. 

Dalam pelaksanaan angket, sejumlah issu yang bersifat praktikal, taktical dan 

teknikal  dan etikal harus diperhatikan. Di UK misalnya,dianggap kurang etis untuk 

http://www.group-if.com/resaurces/calulator.html


 

[32] 
 

melakukan survey terhadap kelompok minoritas, oleh karena itu orang yang berumur di 

bawah 16 tahun tidak pantas untuk diminta menjawab angket. Informasi dari kelompok 

anak-anak dapat kita peroleh melalui wawancara yang mana wawancara tersebut orang tua 

atau wali dari anak tersebut yang mendampingi mereka. Juga disarankan untuk tetap 

mencari hasil survey yang telah dilaksanakan dalam lembaga tersebut atau oleh pemerintah 

yang ada di sekitar tempat tinggal anak tersebut yang berhubungan dengan survey yang 

akan kita lakukan.  Orang yang pernah menjadi subjek dari suatu survey mungkin tidak lagi 

tertarik untuk menjawab pertanyan-pertanyaan yang ada dalam angket mengenai 

perpustakaan.  Fenomena ini dikenal dengan questionnaire fatigue, sinisme  adalah faktor lain. 

orang yang mengisi angket secara teratur untuk satu organisasi atau lebih akan menjadi 

apatis apa bila tidak ada tanda-tanda perubahan yang akan terjadi dari hasil survey tersebut. 

Ini biasanyua ditandai dengan komentar yang mereka tulis pada angket yang mereka isi 

misalnya : 

 “ saya sudah melakukan komplain mengenai masalah ini pada tahun lalu akan 

tetapi anda tidak melakukan sesuatu”. 

Waktu pelaksanaan angket juga merupakan hal yang penting. Di perpustakaan 

umum bulan oktober dan november adalah waktu yang tepat untuk melakukan survey 

sebaliknya pada musim semi seharusnya dihindari untuk melakukan survey.  Jika survey itu 

dilakukan dengan cara mengunjungi rumah orang atau dengan cara menginterview di 

tempat umum maka  musim dingin adalah waktu yang seharusnya dihindari .Orang yang 

melakukan interview seharusnya menggunakan tanda pengenal dan mungkin jauh lebih 

bagus apabila disampaikan kepada polisi. Pada perpustakaan perguruan tinggi waktu yang 

cocok untuk melakukan survey adalah awal tahun akademik, ini disebabkan kebanyakan 

kelompok  pengguna berada di kampus pada saat itu dan mahasiswa tahun pertama sudah 

menyelesaikan 1 semester dimana mereka sudah terbiasa dengan fasilitas perpustakaan. 

Waktu yang dipergunakan untuk menganalisa dan menyebarluaskan hasil dari survey 

sebaiknya dilakukan sebelum libur semester. Sebaliknya semester berikutnya yang jatuh 

pada bulan januari itu dihindari karena mahasiswa kebanyakan sedang ujian atau mereka 

biasanya mereka tidak berada dikampus.  

Semua cabang layanan perpustakaan ( baik perpustakaan daerah maupun cabang 

perpustakaan kampus)  seharusnya disurvey semua untuk mengidentifikasi perbedaan atau 

permasalahan – permasalahan  antara satu tempat dengan tepat yang lain. Layanan 

perpustakaan umum yang besar yang memilki banyak cabang tidak mungkin dapat  di 
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survey semua secara bersamaan.  Pada kasus ini semua caabang sebaiknya disurvey dalam 

kurung waktu 3 tahun. Hasil survey dari cabang perpustakaan yang kecil diinterpretasi 

dengan hati-hati karena jumlah angket yang kembali jumlahnya sangat kecil untuk membuat  

suatu kesimpulan yang berarti. Akan tetapi sangat bagus untuk melakukan pengecekan 

dengan hasil survey dari cabang-cabang lain untuk mengetahui pola kegiatan yang mirip. 

Beragam metode dapat digunakan dalam administrasi angket,  semuanya itu tergantung 

pada syarat-syarat  yang  telah ditentukan. Pada perpustakaan umum staf temporer 

biasanya digaji  jika anggaran mencukupi, akan tetapi, jauh lebih bagus untuk melibatkan 

staf perpustakaan yang telah ada karena mereka memahami mengapa pekerjaan itu 

dilakukan dan mereka juga lebih  qualified  untuk menjelaskan kepada pemakai mengapa 

pekerjaan survey tersebut dilakukan.  Manual/petunjuk dari  IPF menawarkan  instruksi 

yang tepat mengenai pelaksanaan angket. Pada perpustakaan tinggi dan khusus tersedia 

sejumlah pilihan. Internal mail merupakan opsi yang hasilnya aka lebih bagus dibandingkan 

dengan mengirim  angket kerumah orang. Jika mengirim angket ke rumah orang maka 

respondent yang mengembalikan angket sekitar 15-30 % sementara kalau menggunakan 

internal mail hasilnya bisa mencapai 30-60%.  Pada perpustakaan perguruan tinggi angket 

dapat disebarkan baik di dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Dosen yang 

bersimpati dapat dibujuk untuk mendistribusikan angket sebelum memulai perkuliahannya 

dan apabila angket ini diisi oleh respondent pada saat itu maka tingkat penggembalian 

angket akan jauh lebih bagus. Angket mengenai evaluasi pendidkan pemakai perpustakaan 

dapat didistribusikan pada akhir kegiatan pendidikan pemakai dan juga apa bila diisi oleh 

repondent pada saat itu maka tingkat pengembaliannya juga akan jauh lebih bagus. Di 

dalam perpustakaan,  staf adalah orang yang paling tepat mendistribusikan angket. Mereka 

dapat mendistribusikan angket kepada pemakai di saat mereka masuk di perpustakaan dan 

menjelaskan maksud survey itu jika ada yang bertanya. Sangat bagus untuk mencatat 

jumlah angket yang didistribusikan. Dari situ kita dapt menghitung tingkat respond dari 

respondent. Paling tidak 40% dari angket yang didistribusikan harus kembali sebagai jumlah 

yang ideal dalam suatu survey . 

Angket bisa dilakukan dengan cara elektronik dan ini dilakukan di mana 

pertanyaan-pertanyaan dari angket tersebut dipasang di situs lembaga.  Hal yang penting 

dicatat adalah hendaknya angket trersebut menarik perhatian responden yang dituju. Ini 

akan menjadi mudah jika angket tersebut disebarluaskan  melalui kerja sama dengan pihak 

lain misalnnya pada kegiatan program pembelajaran berbasis web. Jika hal tersebut tidak 

dapat dilakukan, maka angket tersebut dapat disimpan sebagai default pada situs lembaga 
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sehingga angket tersebut selalu menarik perhatian pengguna.  Sebuah survey yang baru saja 

dilakukan mengenai penggunaan layanan teknologi informasi di Perpustakaan Universitas 

Glasgow Caledonian menawarkan respondent kesempatan untuk mengisi survey itu apakah 

dalam bentuk tercetak ataukah dalam bentuk elektronik. Tingkat pengembalian dari angket 

yang tercetak adalah 14 % sementara yang diisi melalui elektronik adalah 72%.  Tingkat 

pengembalian ini,  mungkin saja bisa lebih tinggi apabila respondent memilki kemampuan 

TI yang lebih bagus. Waktu yang digunakan untuk menganalisis data juga dapat dihemat 

pada angket yang berbasis elektronik karena tidak perlu lagi mengetik ulang data tersebut. 

Metode ini meskipun banyak kelebihannya tetapi juga memilki kekurangan yaitu populasi 

yang dapat dijadikan sampel adalah orang-orang melek komputer dan metode ini hanya 

cocok untuk pengguna perustakaan tinggi dan perpustakaan khusus.  Apabila metode ini 

digunakan di perpustakaan umum maka kelompok pemakai yang sudah berusia lanjut atau 

pada pemakai yang pengetahuan TI - nya kurang,  tidak bisa dijadikan repondent dari 

survey. Persoalan SDM manajemen merupakan masalah yang klasik. Meskipun pimpinan 

perpustakaan tertarik untuk menggunakan hasil dari suatu survey, mereka kadang-kadang 

enggan untuk menanamkan modal yang dibutuhkan. Beberapa perpustakaan umum dan 

perpustakaan perguruan tinggi mempunyai satu bagian yang mana tugas satf dari bagian 

tersebut adalah hanya yang berkaitan dengan kegiatan survey atau kegiatan penaian  kinerja 

suatu lembaga. Jumlah staf dari bagian tersebut biasanya tidak banyak, karena tugas utama 

mereka sebetulnya adalah hanya memantau kualitas layanan yang ada pada suatu lembaga. 

Pimpinan dari bagian tersebut harusnya ditempatkan pada posisi manajer agar supaya 

mereka dapat memberikan kontribusi dalam proses manajemen.  Pada bagian tersebut, 

harus memiliki staf yang dapat mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat klerikal seperti 

melakukan pengecekan terhadap kesalahan teknis dari angket yang telah disusun, 

mempersiapkan data yang akan diinput, membantu dalam melakukan analisis dan 

menulisnya. Pada lembaga pendidikan tinggi, kita bisa bekerjasama dengan mahasiswa 

ynag tertarik untuk melakukan kegitan survey karena kegiatan tersebut adalah bagian dari 

studi mereka. Akan tetapi, ini hanya bisa dilakukan apabila pustakawan dan mahasiswa, 

masing-masing  memiliki kepentingan.  Yang pasti, kebutuhan akan adanya staf yang 

pekerjaan utama mereka adalah melakukan evaluasi sudah sangat jelas. Kebutuhan tersebut 

sangat erat kaitannya dengan pengembangan suatu lembaga. Ini tentu saja merupakan 

indikasi akan kebutuhan tenaga penjaminan mutu. 
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Analisis data dan penyajian hasil 

Dalam menulis dan menyajikan data, ada kecenderungan untuk membahas dengan 

cukup detail metodolgi yang  digunakan dalam melakukan survey. Oleh karena itu, hal 

yang harus diperhatikan adalah sedapat mungkin, pembahasan mengenai metodologi 

tersebut tidak terlalu banyak dan yang harus mendapat porsi yang lebih banyak adalah hasil 

dan rekomendasi dari survey. Pembahasan metodologi dimaksudkan agar orang lain dapat 

mengulangi survey yang telah dilakukan dan paham bagaimana hasil tersebut didapatkan. 

Audiens dari laporan yang kita buat adalah pengambil keputusan baik dalam perpustakaan 

maupun di luar perpustakaan. Staf perpustakaan dan pengguna layanan. Mereka-mereka 

itulah yang tertatarik dengan hasil dan rekomendasi dari survey atau evaluasi yang kita 

lakukan.  

Data dapat dianalisa dengan menggunakan paket spreadsheet seperti excel, yang 

akan memberikan kepada kita analisis statistik yang cukup apabila total dan persentase 

angket yang kembali  dari survey yang dilakukan masuk dalam kategori sedang ( sekitar 

ratusan angket ).  Dengan excel kita dapat menyajikan data dengan menarik seperti dengan 

menggunakan diagram balok, dengan diagram lingkaran. Untuk survey yang jumlah 

respondennya besar sebaiknya menggunakan paket statistik. Salah satu paket statistik yang 

sering digunakan adalah SPSS (statistikal package for the social sciences).  SPSS ini memilki 

teknik statistik yang cukup besar dan sudah dikenal oleh peneliti bidang sosial sehingga 

cukup mudah untuk meminta bantuan tentang cara penggunaan aplikasi tersebut dari 

mereka. 

Ada dua jenis metode komunikasi : terbuka dan tertutup. Komunikasi tertutup 

termasuk laporan tertulis, news letters dan poster yang memberikan kesimpulan dari hasil 

suatu survey. Komunikasi terbuka termasuk rapat staff perpustakaan, rapat komite yang 

fokus kepada kelompok tertentu. Kesemuanya ini merupakan cara yang tepat untuk 

mensosialisasikan hasil survey. Di perpustakaan umum  yang menjadi pendengar dari 

laporan survey termasuk kepala bagian layanan dan pimpinan perpustakaan, pemerintah 

setempat dan masyarakat umum. Kesimpulan dari suatu laporan survey dapat dikirim ke 

surat kabar lokal. 

Di perpustakaan khusus, laporan dapat dimuat pada jurnal atau news letters yang 

diterbitkan oleh lembaga induk. Sama halnya di universitas, laporan survey dapat dimuat 

pada terbitan-terbitan misalnya jurnal,news letter, dan majalah alumni yang dimilki oleh 

universitas. Jika perhimpunaan mahasiswa universitas menerbitkan news letternya sendiri 
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maka ini merupakan cara yang bagus untuk menyampaikan hasil suatu survey kepada 

mahasiswa S1. Sayangnya metode ini hanya lebih cocok untk mahasiswa yang full time dan 

kurang cocok bagi mahasiswa paruh waktu. Jelasnya, mengirimkan laporan suatu survey 

kepada terbitan di luar perpustakaan berarti kita tidak memilki kekuasaan mengedit laporan 

tersebut. Oleh karena itu sebaiknya dalam laporan tersebut perlu ditunjukkan poin-poin apa 

saja dalam laporan itu yang harus dimuat dalam terbitan. Komunikasi terbuka menawarkan 

pimpinan survey kesempatan untuk melaporkan hasil surveynya secara perorangan dan 

memberikan respon berupa saran ataupun kritik. Umpan balik seperti itu adalah pelengkap 

yang sangat berharga terhadap suatu laporan dan memberikan konstribusi terhadap 

perencanaan survey berikutnya. Adalah suatu hal yang bagus jika laporan survey 

disampaikan kepada staff perpustakaan karena akan memberikan informasi terhadap 

kinerja mereka dan infromasi mengenai pendapat pengunjung terhadap kinerja mereka. 

Komite perpustakaan dan badan yang membuat kebijakan juga harus disampaikan laporan 

survey. Akan tetapi laporan yang detail yang harus disampaikan kepada sejumlah badan 

atau lembaga akan mengambil  waktu yang cukup banyak dan menyita waktu, sehingga 

penyebarluasan laporan survey harus direncanakan dengan baik. 

Komunikasi dan umpan balik merupakan proses yang  mengalami perkembangan 

dengan sangat cepat dengan adanya email, meskipun perkembangan ini hanya terbatas 

kepada orang-orang yang memilki akses pada komputer akan tetapi laporan suatu survey 

yang dikirim dengan email  dapat lebih cepat, murah, karena tidak biaya pengiriman dan 

memungkinkan penerima untuk memberikan respon dengan cepat dan mudah. Fasilitas ini 

dapat digunakan di perpustakaan umum oleh pengunjung yang menggunakan komputer 

perpustakaan umum. Dan di perpustakaan khusus atau  di perpustakaan universitas dapat 

digunakan oleh pengunjung yang menggunakan komputer yang tersedia di perpustakaan 

tersebut. Pada pendidikan tinggi laporan tersebut mungkin jauh lebih bermanfaat  jika 

disampaikan kepada staff dibandingkan  jika dilaporkan kepada  mahasiswa. 
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BAB IV 

METODE KUALITATIF 

Secara umum metode kualitatif lebih jarang digunakan dibandingkan dengan 

metode kuantitatif. Metode kualitatif jarang dibahas dalam literatur khususnya dalam buku 

teks tetapi penggunaan metode tersebut mengalami peningkatan dan semakin dipahami 

oleh peneliti. Yang termasuk metode kualitatif adalah wawancara yang dilakukan secara 

face to face, pertemuan baik yang terstruktur maupun yang kurang terstruktur misalnya 

fokus group, kotak saran baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk elektronik 

(melalui opac atau website), metode observasi dan buku diary.  Beberapa metode tersebut 

memerlukan intraksi secara langsung dan memerlukan keterampilan khusus dan training 

khusus, sementara yang lainnya tidak demikian. 

Metode kualitatif digunakan pada dua hal :  

1. Apabila sudah ada pengetahuan dasar mengenai suatu subjek. Misalnya jika 

suatu survey terdapat indikasi ketidakpuasan pada suatu aspek dari suatu 

layanan tanpa alasan yang jelas maka sangat tepat untuk melakukan wawancara 

atau pertemuan dengan orang-orang untuk mengetahui mengapa mereka tidak 

puas. 

2. Jika anda tidak memahami betul situasi. Wawancara dapat dilakukan untuk 

menanyakan mengapa suatu masalah timbul dan issu kinerja apa yang ada di 

balik permasalahan tersebut. Jika  issu kinerja sudah diketahui maka issu tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui  masalah atau juga digunakan sebagai dasar 

untuk mengumpulkan  data kuantitatif. Issu yang sudah diidentifikasi membantu 

kita didalam merumuskan angket. 

Di balik metode kualitatif tersimpan konsep metode bercerita yang sederhana. Kita 

menyampaikan sesuatu yang beraarti dengan cara bercerita. Ketika berbicara tentang 

perpustakaan maka sebenarnya kita juga menyampaikan suatu cerita. Misalnya : Apa yang 

membuat orang datang? Apa maksud mereka? Apa yang mereka dapatkan? Apa yang 

terjadi? Apa yang mereka anggap bernilai atau berharga? (Van House 1995, p. 7).  Cerita 

bentuknya banyak. Seorang anak yang bercerita tentang layanan” story telling”  pada suatu 

perpustakaan umum dengan penuh semangat  pada orang tuanya pada hakekatnya dia 

sedang terlibat evaluasi yang bersifat kualitatif, sama halnya pada sekelompok pemakai 

dewasa yang sedang berdiskusi membahas layanan perpustakaan, pun pada hakekatnya 
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sedang melibatkan diri pada evaluasi yang berifat kualitatif juga. Kesemuanya itu 

menceritakan pengalaman langsung mereka terhadap layanan perpustakaan. Pendekatan 

kualitatif memiliki sejumlah ciri dan kelebihan. Metode ini cocok apabila sampel dari survey 

jumlahnya kecil dan sangat tepat digunakan untuk menganalisa permasalahan dengan cara 

mendalam. Oleh karena itu metode kualitatif sangat bermanfaat terhadap permasalahan 

yang kurang dipahami atau pada permasalahan yang sifatnya kompleks. Dengan 

mengumpulkan pandangan pemakai secara langsung maka memungkinkan untuk 

mengetahui issu yang ada di balik masalah yang muncul. Menjawab pertanyaan mengapa? 

Dibandingkan dengan pertanyaan berapa kali? Memberikan penekanan pada peran 

responden untuk bisa menceritakan dirinya terhadap issu yang sedang diteliti. Akan tetapi 

pendekatan ini sifatnya lebih longgar. Tidak menghasilkan kumpulan data statistik 

sebagaimana pada metode kuantitatif, dengan demikian metode kualitatif dianggap sebagai 

metode yang tidak ilmiah, selain itu metode ini juga bisa dimanipulasi oleh kelompok suara 

minoritas yang memang pintar membuat kepalsuan. Kasus ini kadang-kadang terjadi di 

universitas yang ingin mempromosikan atau mempertahankan suatu layanan yang 

dianggap bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu dibutuhkan data kuantitatif sebagai latar 

belakang untuk melakukan survey dengan menggunakan metode kualitatif. Ini tentu saja 

bukan masalah bagi perpustakaan yang selalu melakukan evaluasi, tetapi bagi perpustakaan 

tidak selalu melakukan evaluasi maka sumber-sumber yang diterbitkan misalnya LISU yang 

menerbitkan angka-angka bisa dijadikan rujukan. Metode kualitatif juga memungkinkan 

pengguna untuk berpatisipasi dalam manajement perpustakaan dan menjadikan mereka 

merasakan, bahwa mereka itu memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan.  

Seringkali dikatakan bahwa metode kualitatif tidak membutuhkan waktu dan tenaga 

yang banyak dibandingkan dengan metode kuantitatif, anggapan ini ada benarnya. 

(Persyaratan-persyaratannya akan dibahas secara rinci berikut ini).  akan tetapi 

merencanakan pertemuan dan menfasilitasinya membutuhkan keterampilan khusus yang 

biasanya staff perpustakaan tidak memilkinya dan masalah logistik untuk menempatkan 

sekelompok orang di dalam ruangan yang memadai pada hari tertentu, jam tertentu, tidak 

boleh dianggap remeh. Hal yang cukup membantu adalah apabila kita sudah memiliki 

lembaga yang bersifat  independen dengan perpustakaan, yang bisa dijadikan sebagai 

rujukan bagi  lembaga perpustakaan dalam melakukan evaluasi. Perpustakaan University of 

Huddersfill telah memiliki hubungan yang cukup bagus dengan Perhimpuan Mahasiswa 

Universitas yang memiliki perwakilan jurusan dengan jumalh 150 jurusan yang dapat 

dijadikan sebagai informan dalam metode fokus group (hart 1995, p.279). Universitas 
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Glassgow Caledonian juga memiliki suatu lembaga yang disebut bagian kerja sama untuk 

penjaminan mutu yang mengurus pertemuan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang 

ada dalam satu universitas termasuk perpustakaan. Apabila tidak ada lembaga yang tepat 

maka perlu melibatkan lembaga luar sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Brent Arts 

dan perpustakaan-perpustakaan ketika mengevaluasi kebutuhan etnik minoritas (batchelor 

dan tyermane 1994).  

Focus group 

Dari beberapa metode kualitatif, focus group adalah salah satu metode kualitatif 

yang sangat menarik perhatian. Metode ini disebut focus group karena pembahasannya 

dimulai dari umum ke khusus dari fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 

focus group tersebut dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tidak dikonstruksi 

dengan kaku. Metode focus group digunakan pada beberapa keadaan atau situasi dalam 

dunia industri dan bisnis. Focus group ini digunakan untuk menguji tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap produk-produk yang baru atau untuk mengevaluasi televisi-televisi 

komersial. Pada pendidkan tinggi metode ini digunakan apabila ada hal-dal yang baru yang 

perlu dimintai pendapat warga kampus. Focus group umumnya terdiri dari 8-12 orang 

disertai dengan seorang moderator atau fasilitator yang akan mengarahkan diskusi pada 

topik yang relevan. Peran fasilitator sangat penting, karena mereka harus mendorong 

peserta untuk memberikan tanggapan yang positif. Kekurangannya adalah metode fokus 

group ini bisa tidak menghasilkan sesuatu yang dikenal dengan `moan session`. Diskusi 

kelompok yang terstruktur (biasanya disebut diskusi snowball atau piramida) adalah salah 

satu jenis focus group yang mencoba untuk mengatasi kekurangan dari focus group yang 

tidak terstruktur tadi. Setelah diskusi pendahuluan, partisipan mulai membentuk kelompok 

kecil untuk mengidentifikasi dan berfokus pada issu-issu khusus. Semua kelompok kecil 

tadi berkumpul lagi dan menyampaikan pendapat kelompoknya yang kemudian ditanggapi 

oleh kelompok lain. Setiap point yang dibuatkan kesimpulan perlu dicatat agar dapat 

diverifikasi di sessi penutup . Sessi berlangsung antara 45 menit, 1 jam 15 menit dan sekitar 

14 point yang biasanya dihasilkan.  

Focus group memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode yang lain 

sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Young (1993): 
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1. Partisipan menggunakan bahasa mereka sendiri untuk menyapaikan 

pendapatnya. 

2. Fasilitator dapat bertanya kepada partisipan untuk klarifikasi suatu masalah 

3. Keseluruhan proses focus group membutuhkan waktu yang lebih singkat 

dibandingkan dengan survey yang menggunakan pendekatan tertulis. 

4. Focus group memungkingkan untuk partisipan menyampaikan pendapatnya 

yang tidak diharapkan  atau untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap. 

5. Pada focus group orang merasa tidak dijajah dibandingkan dengan interview. 

6.  Kadang-kadang pendapat seseorang dapat menjadi stimulasi bagi partisipan 

yang lain untuk mengeluarkan pendapatnya dan juga biasanya seorang 

responden dapat mengomentari pendapat responden lain. 

7. Perumusan dalam pertanyaan dalam focus group bersifat fleksibel sehingga 

dapat menghilangkan jawaban yang tidak jelas. 

8. Focus group merupakan cara yang paling bagus untuk mengumpulkan informasi 

awal. 

9. Focus group dapat mendeteksi ide-ide   yang dapat dituangkan dalam mendesain 

angket. 

Ada 12 hal yang perlu diingat dalam menggunakan focus group : 

1. Gunakan fasilitator yang berada di luar perpustakaan. Partisipan boleh jadi 

merasa enggan untuk membahas issu-issu apabila fasilitatornya dari 

perpustakaan dan juga susah jika seorang fasilitator memilkiki kepentingan 

terhadap hasil suatu evaluasi. 

2. Pilihlah fasilitator yang memilki keahlian misalnya keterampilan berkomunikasi 

yang bagus atau yang memiliki pengalaman dinamika group. Fasilitator tidak 

diharuskan ahli pada msaalah yangn sedang dibahas.  

3. Usahakan partisipannya  bersifat relawan. Teknik yang dapat digunakan untuk 

merekrut relawan adalah di bagian akhir angket mintalah mereka untuk 

berpartisipafi pada survey yang lebih dalam. Lembaga yang relevan yang 

biasanya mengumpulkan pendapat pada suatu institusi bisa memberikan 

bantuan dalam bentuk menyiapkan nama-nama yang sering dimintai 

pendapatnya secara sukarela,meskipun teknik ini mempunyai resiko khususnya 

bagi orang-orang yang ingin sekali menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu. 
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4. Gunakan pengelompokan berdasarkan stratifikasi. Pada pendidikan tinggi 

pisahkan antara staff dengan maahasiswa, baik mahsiswa S1 maupun mahasiswa 

pasca sarjana. Usahakan semua populasi dilibatkan baik mahasiswa full time 

maupun mahasiswa paruh waktu. 

5. Tentukan 8-12 orang pada setiap fokus group, tetapi selalu mengusahakan lebih 

itu,  khususnya baggi mahsiswa S1. Teknik  mengingatkan mereka yaitu dengan 

cara kunjungan pribadi, telefon, atau disampaikan oleh dosennya adalah sangat 

penting dalam pendidikan tinggi. Perlu diingat bahwa badan perwakilan 

mahasiswa biasanya sangat sibuk dan kita tidak boleh terlalu banyak berharap 

kepada mereka. 

6. Usahakan mengalokasikan waktu diskusi yang cukup misalnya sampai 2 jam. 

7. Buatlah petunjuk diskusi yang sederhana berdasarkan kepada tujuan penelitian. 

Ini bisa dalam bentuk uji coba terhadap sampel populasi jika memungkinkan. 

Seorang fasilitator yang berpangalaman biasanya bisa melakukan pekerjaan ini. 

8. Jika memungkinkan buatlah 3 atau 4 kelompok per target  audience agar hasilnya 

lebih bagus. Satu kelompok saja biasanya tidak menyediakan data yang cukup 

tetapi lebih dari 1 group maka akan terasa lebih sulit. 

9. Laksanakan sesi diskusi pada suatu lokasi yang terpusat, dan dapat diakses 

dengan mudah. Buatlah tanda-tanda yang menyatakan arah ruangan, idealnya 

gunakanlah ruangan yang memilki audio tape. 

10. Berikanlah penghargaan kepada partisipan atas waktu yang diluangkan. 

Kebanyakan perpustakaan tidak memilki anggaran untuk memberikan ucapan 

terima kasih, biasanya mereka hanya menyediakan teh, kopi, biskuit dan 

makanan ringan lainnnya. Ucapan terima kasih yang dapat dijangkau misalnya 

berikan kepada mereka kartu untuk fotocopy gratis atau buku yang 

disumbangkan oleh toko buku. Hadiah-hadiah seperti itu bisa kita berikan tanpa 

harus mengeluarkan anggaran yang banyak. 

11. Dalam melakukanm analisa dan kesimpulan terhadap data, perhatikan trend 

yang ada atau komentar-komentar yang berulang kali muncul pada berbagai 

sessi. Semua sesi dapat dianalisa yang terekam dalam autio tape dan catatan-

catatan ringkas. 

12. Jangan terlalu mengeneralisir informasi yang didapat  dari fokus group dan 

jangan menggunakannya sebagai dasar dalam membuat kebijakan. Karena 

samplenya yang tidak ilmiah dan keterbatasannya dalam melakukan 
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perhitungan-perhitungan mengakibatkan informasi yang terkumpul harus 

digunakan dengan hati-hati. 

Para praktisi memilki pengalaman yang berbeda tentang focus group. Ada yang 

berpendapat (misalanya : hart 1995, p. 280) bahwa apabila staf perpustakaan menjadi 

partisipan dalam suatu focus group maka biasanya partisipan yang berasal dari mahasiswa 

S1 merasa enggan untuk menyampaikan saran dan kritik mereka terhadap layanan 

perpustakaan. Akan tetapi saya belum pernah mendapatkan mahasiswa yang enggan 

memberikan saran dan kiritik meskipun staf perpustakaan ada dalam focus group tersebut. 

Hart (1995)  telah melakukan 7 focus group selama 1 tahun akdemik dan “inter alia” 

membuat beberapa catatan sebagai berikut. 

1.  Waktu yang paling bagus untuk mengumpulkan partisipan adalah waktu makan 

siang. 

2. Setiap  focus group berlangsung antara 30 menit  sampai 1 jam. 

3. Kesalahan konsep yang berhubungan dengan semua aspek organisasi 

perpustakaan hendaknya disebarluaskan. 

4. Focus group sangat bagus untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak 

pernah terpikirkan. 

5. Focus group adalah cara yang bagus untuk menemukan pendapat-pendapat dari 

pemakai kita. 

6. Focus group tidak selamanya murah khususnya yang berkaitan dengan jumlah 

waktu yang digunakan oleh staff biasanya  setiap sessi antara  3 - 4 jam. 

Focus group dapat mengungkapkan gap antara persepsi staff dan pengguna 

perpustakaan mengenai layanan perpustakaan. Pustakawan seharusnya mengambil manfaat 

dari perbedaan persepsi tersebut. Pengguna perpustakaan boleh jadi menaruh perhatian 

khusus pada layanan-layanan tertentu misalnya akses foto copi dan fasilitas  penjilidan, hal 

tersebut menjadikan pustakawan untuk memikirkan tuntutan tersebut. focus group biasanya 

dianggap sebagai bentuk hubungaan masyarakat karena memperlihatkan bahwa 

perpustakaan aktif untuk meminta pendapat pemakai meskipun harapan-harapan dari 

pemakai kadang-kadang tidak diwujudkan oleh perpustakaan. Penjadwalan merupakan 

masalah yang serius dalam focus group khususnya apabila orang-orang tidak bersedia 

untuk dijadikan partisipan , maka hal tersebut dapat mengancam hasi dari focus group. 

Brents Arts Libraries (Batchelor & tyerman 1994) dalam kajiannya terhadap kebutuhan etnik 

minoritas, tidak dapat mengumpulkan cukup orang dari kalangan etnis Afro-Carribean dan 
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juga tidak dapat merekrut orang-orang yang berasaal dari komunitas bisnis karena mereka 

tidak ingin menghabiskan waktunya untuk itu. Meskipun pada faktanya bahwa semua 

partisipan ditawarkan 10 dollar untuk setiap partisipan. Meskipun demikian ada sekitar 20  

layanan yang teridentifikasi mengalami kemajuan. 

Focus group tidak terlalu tepat untuk membahas issu yang bersifat teknis apabila 

partisipan tidak memiliki keterampilan yang bersifat teknis tetapi penting diketahui bahwa 

issu utama mungkin sah meskipun disajikan dalam bentuk yang naif. Misalnya focus group 

tentang pemanfaatan pusat komputer menyarankan adanya sistem booking komputer, 

berdasarkan warna sebagaimana yang digunakan dalam kolam renang. Meskipun metode 

itu tidak praktis, kebutuhan akan sistem booking teridentifikasi dengan jelas. Keuntungan 

lain dari focus group adalah para partisipan pada akhirnya menceritakan diri mereka 

sendiri. Cara mereka berpartisipasi dengan menyampaikan perasaannya merupakan bentuk 

komunikasi dua arah yang akan membantu untuk tidak adanya luapan umpan balik.  

Focus group dapat digunakan pada anak-anak khususnya pada kegitatan-kegiatan 

tertentu. Focus group dapat digunakan untuk anak-anak yang berumur 7-16 tahun. 

Pertanyaan yang diuraikan harus bersifat sederhana, dan dilakukan dengan cara yang 

menarik. Sistim berpasangan mendorong terjadinya diskusi di antara mereka, lalu anggota 

kelompok tersebut dapat ditambah 3 pasang orang. Perhatian orang tua untuk berpartisipasi 

sangat dibutuhkan sampai pada anak yang berumur 16 tahun. Tempat pelaksanaan yang 

bagus adalah rumah mereka. Lama sessi bisa mencapai 90 menit apabila partisipan merasa 

tertarik dan fasilitator yang ada disiapkan dengan baik. Oleh karena anak-anak yang lebih 

muda (umur 7 - 11 tahun)  berfikir kongkrit maka sangat penting untuk menyiapkan contoh-

contoh yang kongkrit seperti model-model dan gambar-gambar dan kegiatan kegiatan yang 

praktis misalnya menggambar atau menuliskan pendapat mereka pada lembaran-lembaran 

postcard. Untuk partisipan yang berumur 13 tahun lebih, diagram bubble merupakan cara 

yang bagus, gambar tentang suasana yang sederhana meliputi kecepatan bubble dan 

kekuatan bubble dan responden mengisi apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Ini adalah 

cara yang bagus khususnya untuk topik-topik yang sensitif. Sekumpulan metodologi yang 

dapat digunakan untuk anak sekolah dapat ditemukan pada Nancy Everhart’s evaluating 

the school library media center (1998) yang membahas metode evaluasi dengan contoh-

contoh yang praktis dari angket, interview, focus group, pengumpulan nomor, dan 

observasi. Tantangan-tantangan dari metode fokus group khususnya bagi partisipan yang 

berasal dari anak-anak juga dibahas dalam buku ini. 
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Kotak saran 

Kotak saran telah lama digunakan dan sekarang merupakan salah satu subjek yang 

menarik kembali untuk dibahas dalam era evaluasi layanan sekarang ini. Kotak saran yang 

tradisional memiliki beberapa bentuk. Bentuk tersebut misalnya; buku, di mana pengguna 

layanan dapat menuliskan saran mereka dalam buku tersebut; bentuk kotak,  dimana 

pelanggan kita dapat menuliskan sarannya pada selembar kertas dan memasukkannya 

dalam kotak yang telah disediakan atau dalam bentuk kartu yang di dalamnya sudah ada 

pertanyaan-pertanyaan  terstruktur yang akan diisi oleh pelanggan untuk kemudian 

dimasukkan dalam kotak saran. Ada sekitar 10 perpustakaan perguruan tinggi yang 

menggunakan metode ini di pertengahan tahun 1990-an (Morgan 1995, p.60) dan Essex 

library adalah sebuah perpustakaan umum yang menggunakan metode tersebut akan tetapi 

ada keraguan terhadap metode tersebut yakni apakah itu merupakan bentuk public relation  

atau merupakan bagian dari kepedulian pelanggan. Jika bukan  merupakan bagian dari 

kepedulian pelanggan maka metode tersebut tidak ada gunanya. Buku atau kotak saran 

hendaknya ditempatkan di bagian-bagian depan atau dipublikasikan dan harus ditanggapi 

secara teratur 1 kali dalam seminggu. Dan issu-issu yang masuk harus diidentifikasi. Ada 

dua pertanyaan yang harus dipertimbangkan : 

1.  apakah orang yang memberikan saran akan menerima jawaban 

2. Apakah saran yang diberikan dapat segera direalisasikan 

Jika jawaban dari ke-2 pertanyaan ini adalah tidak maka tidak ada artinya untuk 

menyediakan kotak saran, akan tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tersurat 

akan mengambil waktu yang cukup melelahkan. 

Kotak saran nampaknya merupakan cara yang cukup bagus bagi para pelanggan untuk 

menyampaikan kritik dan saran  mereka yang bernada sinis, misalnya mengapa pertanyaan 

saya belum pernah dijawab khususnyaa bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak direspon 

dengan cepat. Sistem automasi perpustakaan memberikan nuansa yang baru terhadap kotak 

saran karena terdapat fasilitas untuk bertanya dan menjawab yang ada dalam OPAC. Kotak 

saran yang ada pada sistem perpustakaan yang terautomasi dapat berupa sebuah layar di 

mana pengguna dapat memasukkan pertanyaannya pada layar tersebut dan akan dijawab 

oleh staf perpustakaan. Kotak saran akan menjadi lebih bagus lagi apa bila tersedia staf 

khusus yang akan bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan 
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dengan cepat. Pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada sifatnya sering berulang-

ulang oleh karena itu staf yang bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat segera 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jika orang yang akan 

bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mengetahui jawabannya maka mereka 

harus bertanya kepada staf lain. Sistim tersebut seharusnya dapat mengumpulkan data 

statistik terhadap pertanyaan-pertanyaan dan memungkinkan untuk melakukan browsing 

dan penelusuran kata kunci. Pengamatan yang teratur terhadap petanyaan-pertanyaan 

memungkinkan kita untuk mengidentifikasi issu kinerja dan membandingkannya dengan 

sumber yang lain. Jika modul tersebut terdapat kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat menyinggung maka hal tersebut dapat kita saring. Fitur yang dimilki oleh kotak 

saran yang berbasis elektronik membuat evaluasi lebih dapat dipercaya dibandingkan 

dengan kotak saran yang manual karena umpan balik yang diberikan lebih bagus. Pada 

dasarnya pertanyaan dapat dibagi dalam 2 kategori: 

1. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tepat dan ringkas misalnya “ jika saya 

tidak mengmbalikan buku saya denga tepat waktu apakah saya harus membayar 

denda. 

2. Pertanyaan umum mengenai layanan yang biasanya cukup mudah untuk dijawab. 

Secara umum kotak saran apakah berbentuk manual atau terautomasi digunakan 

dengan penggabungan dengan metode-metode yang lain. Kehadiran internet 

memungkinkan untuk membuat layanan kotak saran yang lebih mudah. 

Diary techniques 

 Meskipun metode diary digunakan oleh peneliti sosial dan pamasaran, dalam ilmu 

informasi dan perpustakaan metode ini kebanyakan digunakan untuk mengkaji kegiatan-

kegiatan mahasiswa S1 khusunya yang berhubungan dengan  kebiasaan belajar mereka dan 

pemanfaatan buku-buku teks yang ada di perpustakaan ataupun sumber informasi lainnya 

(Goodall, 1994). Metode diary ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan orang 

khususnya bagi para peneliti yang berorientasi pada orang. Menyelesaikan 1 diary 

merupakan tugas yang cerdas. Meskipun memungkinkan untuk mengambil sampel dari 

orang –orang yang menjadi target dari satu penelitian tetapi kemungkinan jumlah orang 

yang tertarik untuk memberikan respon adalah  sangat kecil. Untuk memperoleh diary yang 

bagus haruslah diary tersebut ditulis dengan waktu yang cukup panjang, akan tetapi 
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biasanya ini menimbulkan suatu masalah di mana responden kita cenderung untuk tidak 

menyelesaikan diary tersebut. Oleh karena itu maka sangat disarankan agar diary tersebut 

waktunya tidak perlu terlalu panjang untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi 

dari responden. Data yang diperoleh dari metode diary sangat beragam dan spesifik 

sehingga menyulitkan kita untuk mengidentifikasi issu-issu kinerja yang sifatnya spesifik. 

Apa bila diary disimpan cukup lama maka akan memungkinkan terjadinya kesalahan-

kesalahan khususnya apabila orang yang menulis diary tersebut mengetahui bahwa mereka 

merupakan subjek dari penelitian maka mereka mungkin akan memodifikasi tulisan-

tulisannya dalam diary tersebut. Meskipun demikian metode diary merupakan cara yang 

cukup bagus untuk mengumpulkan data-data yang susah diperoleh melalui dengan 

metode-metode yang lain. 

  Metode diary  kurang umum dipakai dan kegiatan-kegiatannya tidak terstruktur. 

Meskipun dengan metode diary memungkinkan aksi dan reaksi pengguna dicatat apabila 

muncul, kebanyakan orang tidak terbiasa untuk menyimpan catatan kegiatan mereka. Dan 

metode diary  yang tidak terstruktur sebelumnya untuk merekam data-data maka akan sulit 

untuk menganalisa data tersebut. Diary yang umumnya terstruktur maka responden 

diberikan bentuk cek list atau issu kinerja yang harus dikomentari oleh responden. Sangat 

penting cek list tersebut harus mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman dari 

responden. Strategi seperti itu dapat mengatasi kelemahan-kelemahan teknik diary. 

 Salah satu contoh  penelitian yang  berbasis diary  adalah yang dilaksanakan oleh 

pusat penelitian management informasi dan perpustakaan di University of Central 

lanchasire sebagai bagian dari kajian yang lebih luas mengenai kontribusi perpustaakaan 

terhadap jurusan yang ada di pendidikan tinggi (Goodall 1994). Sekitar 120 mahasiswa 

semester pertama terlibat dalam proyek ini bertujuan mendokumentasikan pengalaman 

mahasiswa sehubungan dengan ketersediaan sumber-sumber informasi di perpustakaan. 

Mahasiswa diminta untuk mengisi 3-4 diary dan mengikuti diskusi yang menggunakan 

fokus group. Meskipun mahasiswa menerima £25,  masih ada kesulitan-kesulitan dalam 

merekrut sampel. Oleh karena itu proyek tersebut seharusnya dipromosikan dengan cara 

yang menarik agar mahasiswa tertarik untuk mengambil bagian dari penelitian tersebut. 

meskipun ada masalah dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikaji namun pelajaran 

yang dapat kita peroleh dari proyek ini adalah issu-issu yang akan dikaji harus bersifat 

spesifik dan terstruktur. Diary tersebut bentuknya seperti booklets dengan ukuran kertas A4 

sebanyak 5 halaman disertai dengan petunjuk dan contoh diary yang telah diisi. Waktu dan 
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tempat perolehan data tersebut harus direkam dan juga terdapat kotak-kotak yang harus 

diceklist. Selain itu juga harus ada tempat untuk memberikan komentar yang bersifat bebas.  

Diary tersebut digunakan untuk merekam sumber-sumber yang dipakai oleh 

mahasiswa sebagai rujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dan juga untuk 

mencatat kesulitan-kesulitan yang mereka temukan baik dalam mendapatkan sumber-

sumber informasi maupun dalam menggunakan sumber informasi tersebut. Analisis pada 

setiap diary kemudian membentuk suatu kerangka untuk dijadikan sebagai bahan diskusi 

dalam fokus group dan memungkinkan peneliti untuk menyusun daftar tema-tema dan 

kinerja yang ada dalam group tersebut. mahasiswa diharapka untuk merujuk pada diary 

mereka selama diskusi berlangsung sehingga mereka bisa menemukan hal-hal yang bersifat 

khusus dibandingkan dengan yang bersifat umum. Pada kasus in tujuan dari projek diary 

ini adalah:  

1. untuk merekam data 

2. untuk menfasilitasi diskusi fokus group. 

Data yang ada dalam diary akan lebih bermanfaat jika disusun berdasarkan 

konteksyang lebih luas dari diskusi. 

Interview 

Wawancara secara perorangan adalah kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh 

pustakawan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa wawancara harus terstruktur dan tidak boleh 

hanya sekedar perbincangan belaka. Wawancara dipandang sebagai perpanjangan dari 

metode yang memerlukan rapat, akan tetapi dengan melakukan perbincangan secara 

perorangan maka akan memungkingkan untuk menggali pengalaman-pengalaman 

pengguna lebih detail dan reaksi dari respondent. Dengan alasan ini maka wawancara 

dianggap suatu metode untuk mengeksplorasi issu-issu yang bersifat sensitif misalnya 

hubungan antara staff dan pengguna. Interview merupakan kegiatan yang memerlukan 

keterampilan dan karena merupakan bentuk interaksi antara dua orang maka keterampilan 

sosial sangat penting. Orang yang melakukan wawancara harus bisa membuat orang 

berbicara. Dia tidak boleh banyak bicara dan harus fokus untuk mendengarkan. Hal yang 

perlu dicatat adalah issu-issu yang dikemukakan oleh responden dan issu-issu yang tidak 

dikemukakan oleh responden. Kecuali jika perpustakaan tidak dapat membayar orang yang 

melakukan interview  maka interview itu dilakukan oleh perpustakaan. Ada kekurangan 

untuk interview yang dilakukan oleh staf perpustakaan yakni responden kadang-kadang 
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enggang untuk menyampaikan pendapatnya. Percakapan dapat direkam dalam bentuk 

tulisan ataupun dalam bentuk tape recorder. Penggunaan tape recorder memungkinkan 

orang yang melakukan interview untuk berkonsentrasi untuk jawaban responden akan 

tetapi rekaman itu harus dibuatkan transkripnya, yang mana juga membutuhkan waktu 

(Slater 1990, pp.115-116).  

Ada 3 jenis interview yaitu: 

1. interview resmi dan terstruktur. Interview ini dilakukan berdasarkan daftar 

pertanyaan yang sudah disusun. Ini mirip dengan angket, tetapi pada interview 

yang formal atau terstruktur, orang yang melakukan interview hadir untuk 

menjelaskan pertanyaan-pertanyaan.  

2. Interview semi struktur. Orang yang melakukan interview melakukan 

pekerjaannya berdasarkan daftar issu-issu yang telah dipersiapkan. Pertanyaan-

pertanyaan itu kemudian diambil dari issu-issu tersebut yang memungkinkan 

responden memberikan pendapatnya secara bebas. 

3. Interview yang tidak terstruktur. Pada kasus ini hal-hal yang bersifat umum 

ditentukan sebelumnya dan interview tersebut sifatnya tidak formal. Metode ini 

memberikan kesempatann yang cukup kepada informan untuk menyampaikan 

pendapatnya. Akan tetapi metode ini membutuhkan sejumlah keterampilan yang 

memungkinkan orang yang melakukan intrerview untuk mengontrol 

pembicaraan-pembicaraan di luar dari tema yang akan diteliti atau untuk 

mengarahkan pendapat-pendapat informan ke arah yang akan diteliti (morgan 

1995, p. 149). Interview merupakan suatu keterampilan yang membutuhkan 

waktu untuk dipelajari dan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan interview 

yang tidak terstruktur. 

Observasi 

Mengamati apa yang dilakukan oleh orang merupakan teknik yang sedikit 

digunakan di perpustakaan tapi memiliki daya tarik tersendiri.  Observasi merupakan 

metode yang memungkingkan pengguna untuk diobservasi dengan alamiah dan 

memungkingkan kita untuk mempelajari orang-orang yang pada dasarnya tidak mau 

memberikan laporan yang akurat atau pendapatnya dengan yang sebenarnya mengenai 

kegiatannya. Pemanfaatan komputer di perpustakaan adalah salah satu aspek yang bisa 
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diobservasi. Dengan observasi juga memungkingkan kita untuk melakukan analisa data 

secara bertahap karena pemahaman terhadap makna data tersebut diperoleh. 

Ada dua jenis observasi yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur. 

1. Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur merupakan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya di 

mana suatu form digunakan oleh orang yang melakukan observasi untuk mencatat 

kelakuan-kelakuan khusus yang terjadi pada orang yang sedang diobservasi, kapan 

dan berapa kali kelakuan-kelakuan tersebut muncul selama masa observasi. Suatu 

metode pengumpulan data yang didesain dengan baik yaitu tersedianya tempat 

untuk mencatat kegiatan-kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang tidak diharapkan. 

Akan tetapi form tersebut haruslah didesain dengan baik pada bagian luar untuk 

mengantisipasi banyaknya kegiatan atau kelakuan yang tidak kita harapkan selama 

observasi. Karena pada hakekatnya observasi merupakan metode statistik maka 

observasi dianggap sebagai metode kualitatif. 

2. Observasi tidak terstruktur 

Orang yang melakukan observasi mencatat semua kelakuan atau kejadian yang 

relevan dengan masalah yang sedang dikaji atau masalah yang sedang dievaluasi. 

Metode ini merupakan suatu pendekatan yang lebih terbuka dan umumnya 

digunakan pada penelitian kualitatif dan bermanfaat untuk jenis penelitian explorasi 

di mana terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti. 

Observasi meskipun kelihatan sederhana, tetap membutuhkan keterampilan. Orang 

yang melakukan observasi harus memiliki pengetahuan mengenai masalah-masalah yang 

sedang mereka observasi dan mampu melakukan interpretasi terhadap kelakuan atau 

kejadian yang muncul selama observasi. Kembali pada studi tentang pemanfaatan komputer 

di perpustakaan , orang yang melakukan observasi harus mencatat kejadian penting 

misalnya penggunaan mouse, keyboard, mengelola file dan keahlian menggunakan aplikasi 

komputer. Dan untuk bisa melakukannya ini dengan baik maka orang yang melakukan 

observasi  terlebih dahulu mereka harus mengerti komputer, mampu melakukan interpretasi 

terhadap kejadian yang muncul dan mengevaluasinya. Metode ini memiliki kekurangan. 

Orang yang tahu bahwa dirinya sedang diobservasi cenderung untuk merubah tingkah 

lakunya. Ada isu etika yang muncul pada metode observasi khususnya pada observasi 

tanpa pemberitahuan kepada pihak yang sedang diobservasi yakni biasanya dianggap 

sebagai intrusi terhadap privacy seseorang. Kita selalu dapat mengantisipasi hal-hal yang 

akan terjadi, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan baik dan harus kita pahami 
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kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemajuan atau perkembangan 

skill teknologi informasi selama lebih dari satu priode merupakan contoh yang bagus. 

Observasi bisa menjadi suatu kegiatan yang menyita waktu oleh karena itu subjektifitas dari 

orang yang melakukan observasi harus diperhatikan. 

Dalam melakukan observasi peneliti harus berfokus dengan perlahan-lahan pada 

pertanyaan penelitian agar supaya dapat membuka kemungkinan-kemungkinan pendapat-

pendapat dari orang yang diobservasi. Orang yang melakukan observasi juga harus 

merekam reaksinya yang bersifat subyektif terhadap kejadian-kejadian yang diobservasi. Ini 

membantu untuk menjaga jarak antara orang yang melakukan observasi dengan yang di 

observasi, sebagai suatu cara yang penting untuk menjaga realibilitas dan valliditas. Catatan 

harus dibuat secepat mungkin. Meskipun dalam konteks perpustakan, observasi adalah 

kemungkinan aturan yang berlaku yakni orang yang melakukan observasi juga menjadi 

partisipan pada kegiatan yang dia observasi. Untuk menjadi pengamat yang sukses maka 

diperlukan pendekaatan yang bagus, ramah, mau menerima, berpakaian dan bertingkah 

laku yang pantas (gorman & glayton 1997, pp.107-106., 121-122). Observasi adalah teknik 

yang cocok untuk mengamati penggunaan layanan elektronik seperti email, word 

processing, internet atau data  yang berbasis elektronik karena instrumen-instrumen 

kuantitatif tepat untuk mengevaluasi kejadian-kejadian itu masih sedang dalam proses 

pembentukan. Adalah secara teknis sangat mungkin untuk mengamati penggunaan atau 

pemanfaatan komputer dari satu titik pusat yang akan menjadikan pengumpulan datanya 

menjadi cukup reliable karena pengguna tidak mengetahui bahwa mereka sedang 

diobservasi. Akan tetapi metode seperti itu menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan 

etika. 

Penelitian kualitatif secara umum merupakan metode penelitian yang major 

berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimilkinya dan juga bermanfaat untuk mencari issu-

issu yang sensitif yang mana angket tidak dapat melakukannnya dengan efektif. Oleh 

karena ilmu informasi dan perpustakaan mengarah kepada penyediaan dan penggunaan 

layanan elektronik sehingga metode kualitatif menjadi lebih menarik karena banyak issu-

issu yang tidak dipahami dengan jelas yang muncul  yang mana tidak dapat diselesaikan 

dengan menggunakan metode kuantitatif. 
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BAB V 

 PITFALLS DAN PROGRESS  

Kesimpulan suatu survey bukan pertanda akhir dari  kegiatan  suatu survey. Hasil survey 

harus memuat rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan namun ada beberapa 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap hasil suatu kajian atau evaluasi dan faktor-faktor 

tersebut bahkan bisa menyebabkan terjadinya modifikasi hasil survey yang telah dilakukan. 

1. Masalah yang sulit dicarikan jalan keluarnya karena beberapa alasan tertentu. 

Misalnya  sumber daya yang  tidak tersedia  untuk mengatasi permasalahan yang 

ada. Suatu hasil kajian bisa saja menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap 

kelompok pemakai tertentu di perpustakaan tetapi  alasan keuangan bisa menjadi 

faktor penyebab tidak adanya tindakan terhadap hasil kajian tersebut. Mungkin 

terdapat kesulitan dalam mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan 

keputusan sebagaimana yang terjadi pada kajian Brent. Misalnya apabila kerjasama 

dan dukungan staf dari unit tertentu dibutuhkan untuk perpanjangan jam buka, 

mungkin saja terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya tetapi paling tidak sudah 

tersedia data yang solid tentang perlunya dukungan tersebut. 

2. Sejumlah pertanyaan dari responden mungkin akan lebih banyak muncul 

dibandingkan dengan jawaban mereka  diberikan. Kasus ini biasanya muncul pada 

survey yang mencoba untuk mendapatkan  pandangan umum pengguna mengenai 

layanan suatu institusi yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat, atau juga pada 

survey  yang memunculkan issu yang menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan 

investigasi yang lebih dalam untuk mengetahui issu tersebut. Satu kelompok 

pemakai boleh jadi merasa kurang puas terhadap suatu layanan dibandingkan 

dengan kelompok lain. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk melakukan kajian 

terhadap kelompok yang kurang puas tersebut untuk mengetahui mengapa mereka 

tidak puas. 

3. Kesalahan konsepsi adalah satu masalah yang tidak dapat dihindari. Komentar 

pemakai perpustakaan dalam suatu survey ataupun dalam suatu pertemuan 

misalnya pada focus group bisa menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki persepsi 

yang akurat atau mereka telah menjadi korban dari rumor yang sedang berkembang. 

Kadang-kadang jumlah misalnya semua mahasiswa pada satu jurusan bisa menjadi 
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substansi. Akibatnya adalah suara kritik pada koran lokal ataupun artikel pada 

majalah siswa bisa menjadi masalah yang serius dan tentu saja membutuhkan 

penjelasan atau klarifikasi terhadap situasi tersebut. Kadang-kadang juga 

kesalahan/protes ini harus  diterima. Saya telah menemukan satu bukti tentang 

seorang akademisi senior menerima credulously rumor yang tidak berdasar.  

4. Kadang-kadang muncul hasil survey yang kontradiktif. Hal ini mungkin disebabkan 

kesalahan penggunaan metodologi  atau disebabkan oleh adanya kecenderungan 

untuk terlalu mendengarkan atau memperhatikan tekanan-tekanan dari kelompok 

tertentu yang sangat vokal. Pengalaman, perbandingan dengan survey yang 

dilakukan oleh  institusi lain, dan penggunaan metode yang beragam dalam 

melakukan evaluasi dapat membantu kita untuk menghindari permasalahan ini. 

5. Hasil dari suatu studi bisa melahirkan kritik. Kritik tersebut biasanya dalam bentuk 

krtitik terhadap metodologi yang digunankan dalam survey atau kritik tentang  hasil 

dari suatu survey. Selanjutnya prosedur penelitian yang matang dapat membantu 

kita untuk terhindar dari kritik tentang metodologi yang digunakan dalam suatu 

survey. Hasil penelitian akan mendapatkan kritik apabila hasil tersebut dianggap 

mempunyai dampak yang deleterious. Misalnya, rekomendasi untuk mendeskill 

suatu layanan, yang awalnya dikerjakan oleh staf profesional, boleh jadi tidak 

diterima dengan baik oleh mereka yang manaroh perhatian. Hal ini dapat 

mengakibatkan penundaan, modifikasi, dan bahkan pembiaran terhadap proposal. 

6. Informasi yang diperoleh dari survey bisa menjadi kadulawarsa dengan sangat cepat. 

Peralihan ke layanan informasi berbasis elektronik merubah harapan-harapan  

dengan sangat cepat dan perubahan tersebut harus diikuti. Mugnkin perlu untuk 

dilihat bidang-bidang masalah yang sama secara teratur untuk mengiudentifikasi 

kebutuhan baru dan perubahan-perubahan kebutuhan. 

7. Sebagaiman dinyatakan pada point nomor 6 di atas bahwa issu kinerja yang 

diperoleh dari evaluasi harus selalu direview secara teratur agar supaya perubahan 

kebutuhan pemakai dapat terus kita ikuti. 

Apabila sudah bertahun-tahun, maka sudah seharusnya tercipta suatu rezim dalam 

suatu institusi yang disebut dengan rezim evaluasi  yang terdiri survey atau evaluasi yang 

menggunakan instrumen  angket dalam pengumpulan datanya, atau yang menggunakan 

metode kualitatif yang formal, misalnya focus group dan pertemuan lainnya, atau evaluasi 

yang menggunakan  metode yang ancillary seperti kotak saran, dan perbandingan dengan 

unit lain dalam suatu lembaga. Berbagai macam  pengukuran kinerja akan bermunculan, ada 
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yang dipakai berkali-kali  dan ada juga yang membutuhkan pertimbangan untuk digunakan 

kembali. Kesemuanya ini memerlukan evaluasi dan perbandingan haruslah dibuat dengan 

institusi yang memiliki  kemiripan dan dengan data yang telah ada untuk memperoleh suatu 

gambaran awal tentang perluny melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Metode-metode 

yang berbasis penelitian yang mencoba untuk mengidentifikasi issu-issu kinerja secara 

objektif telah dikembangkan pada tahu 1990-an. 

Dengan berdasar pada strategi ini, maka akan memungkinkan kita untuk 

menghasilkan suatu hasil survey dengan hirarki  kualitas yang  elemen-elemenya  sebagai 

berikut : 

1. Mengenal kebutuhan : mengidentifikasi bagian-bagian yang jarang diperhatikan 

dalam suatu perpustakaan. 

2. Menemukan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. 

3. Menyiapkan layanan sebagai respon terhadap kebutuhan mereka. 

4. Melakukan perbandingan dengan perpustakaan lain. 

5. Memahami kebutuhan pengguna dalam suatu perspektif perbandingan. 

Jika telah terbukti bahwa kita dapat melewati 5 tahapan tadi, maka selanjutnya 

dimungkinkan untuk melakukan benchmarking sebagai suatu langkah evaluasi berikutnya 

yang menggunakan pendekatan kualitatif (Town 1995). Benchmarking sudah digambarkan 

dengan sangat beragam sebagai suatu pendekatan yang sistimatis terhadap pengembangan 

bisnis yang mana paling tepat digunakaan untuk mencari praktek-praktek yang paling 

bagus untuk diimplementasikan dalam rangka memperbaiki suatu proses melebihi  kinerja 

dari institusi yang telah dikunjungi. Benchmarking adalah teknik yang dikembangkan oleh 

industri di mana praktek terbagus dari satu kompetitor bisnis dipelajari untuk memperbaiki 

kinerja suatu lembaga bisnis. Bencmarking dapat memperbaiki  fokus pelanggan  dengan 

cara melihat bagaimana suatu lembaga bisnis memberikan kepuasan terhadap 

pelanggannya. Dan dalam dunia kepustakawanan, perpustakaan dapat melakukan 

perbandingan dengan perpustakaan lain dan layanan-layanan industri  lainnya dalam 

rangka memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi sangat sulit untuk membandingkan layanan 

dari institusi yang berbeda khususnya lembaga-lembaga yang kualitas layanannya sudah 

tinggi misalnya layanan informasi. Perpustakan yang akan dikunjungi untuk melakukan 

perbandingan harus dipilih dan sangat susah untuk mendapatkan  perpustakaan-

perpustakaan yang telah memilki standar pengukuran yang sama. Ringkasnya perpustakaan 
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yang akan dikunjungi kredibilitasnya harus yang bagus dan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan layanan kita. 

Benchmarking bukan lagi sebagai suatu kegiatan yang bersifat marginal. Sekitar 40% 

perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Inggris melakukan benchmarking sementara di 

Australia angka tersebut mencapai 50%. SCONUL telah melakukan 6 pilot projek 

benchmarking yang menfokuskan pada bidang-bidang seperti : layanan informasi, pelatihan 

keterampilan informasi, counter layanan dan lingkungan perpustakaan. Meskipun pilot 

projek ini bermanfaat namun cukup sulit untuk merumuskan standar pengukuran yang 

dapat diterima secara umum dan karena masalah etika maka hasil dari studi banding tidak 

boleh terlalu banyak dipublikasikan dalam literatur. Layanan informasi merupakan bidang 

yang paling banyak dikaji pada benchmarking dan ini juga terjadi pada perpustakaan 

umum. Pada tahun 1997 empat perpustakaan umum yaitu Berkshire, Brent, Kent and 

Westminster bekerja sama pada suatu kajian tentang layanan informasi (spiller 1998, p. 76). 

Survey tersebut dibagi dalam 3 bagian. Fase pertama adalah `survey pelanggan`, yang mana 

nilainya cukup bagus karena tigkat kepuasan pelanggan termasuk tinggi. Fase kedua adalah 

`unobtrusive testing` adalah fase yang mengelompokkan jawaban-jawaban yang diberikan 

oleh petugas layanan informasi di perpustakaan pada setiap pertanyaan pengunjung ke 

dalam kategori ‘lengkap dan betul`, ‘betul sebagian atau salah sebagian` dan rujukan-

rujukan atau referensi  yang diberikan oleh petugas layanan informasi ke dalam berbagai 

`tingkatan ketepatan dan tingkatan ketidaksesesuian`. Fase ke tiga adalah fase yang 

mencoba melihat keseluruhan peta proses yang dikembangkan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diperuntukkan kepada petugas 

layanan informasi. Pada fase `the unobtrusive testing` ditemukan sejumlah jawaban `tidak 

betul` dan `betul sebagian` dan permasalahan khusus yang berkaitan dengan proses 

rujukan, sejumlah masalah yang berhubungan dengan teknis bertanya. Pengukuran 

dilakukan untuk rectify masalah. Lagi, issu mengenai confidentiality muncul. Bohme dan 

Spiller (1999, pp. 208-217) mencetak kembali dokumen yang digunakan termasuk 

pertanyaan yang diajukan oleh pelanggang dan form-form monitoring unobtrusive. 
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BAB VI 

MODEL STUDI KASUS DAN PENGEMBANGANNYA KE 

DEPAN 

Bab ini mencoba melihat contoh-contoh evaluasi yang bersifat praktis di perpustakaan 

umum, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Bab ini akan menyinggung 

kegiatan survey, piagam, dan kesepakatan tingkat layanan dan contoh-contoh proyek penelitian 

yang relevan.  

Survey pada perpustakaan umum 

Di antara issu yang sering disurvey pada perpustakaan umum adalah (spiller 1998, pp. 

74-77) :  

 Kegiatan pemakai (frekwensi pengunjung, jenis dan pola pemanfaatan layanan) 

 Kecakapan pengguna (kemampuan menggunakan katalog komputer) 

 Motivasi pengguna (alasan menggunakan perpustakaan) 

 Kepuasan pemakai (pada aspek-aspek tertentu pada suatu layanan) 

 Pendapat pemakai (yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan layanan 

ke depan) 

Contoh survey yang pernah dilakukan sebagai berikut : 

Hackney user survey 

 Aslib dan Solon consultants melakukan survey pada perpustakaan Hackney pada tahun 

1995 dan informasi atau hasil dari survey  tersebut digunakan untuk membentuk kembali 

wewenang perpustakaan untuk  mengurangi cabang-cabang layanan atau untuk 

mengembangkan cabang-cabang layanan yang lain. Sangat mungkin untuk melakukan ini karena 

pandangan masyarakat sudah diperoleh. Di antara data yang dikumpulkan adalah  ‘alasan 

meminjam’. 43%  responden mengatakan bahwa mereka meminjam untuk bacaan-bacaan yang 

sifatnya hiburan, disusul dengan 21%  responden yang menyatakan bahwa mereka meminjam  

untuk tujuan pendidikan. 16%  responden yang mengatakan untuk mendapatkan pengetahuan 

dan 13 % responden dengan alasan untuk rekreasi dan hanya 7 % responden dengan alasan 
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untuk kerja.  Sehingga kebanyakan pemakai menggunakan perpustakaan dengan alasan sebagai 

hiburan. 

Bromley Exit Survey 

Survey ini dilakukan oleh Capital Planning Information LTD di perpustakaan-

perpustakaan Bromley. Sembilan cabang perpustakaan disurvey. Pertanyaanya menyangkut 

kemampuan pengguna ‘apakah anda bisa menggunakan katalog komputer tanpa dibantu staf 

perpustakaan’?. 45% pemakai perpustakaan menyatakan tidak bisa. Pemakai perpustakaan juga 

ditanya tentang layanan yang kemungkinan mereka gunakan di masa yang akan datang 

misalnya akses terhadap komputer dan internet. Terdapat perbedaan tanggapan pemakai 

berdasarkan usia mereka yakni yang masih berusia muda lebih antusias terhadap layanan 

tersebut sementara pemakai dari kelompok yang berusia tua kurang tertarik.  

Survey of Birmingham Central Library 

 Survey ini dilakukan pada tahun 1996, dan merupakan follow up terhadap survey 

sebelumnya yang dilakukan pada tahun 1992. Survey ini memungkinkan bagi pemangku 

wewenang untuk memonitor tingkat efektivitas aksi atau kegiatan yang diprogramkan sebagai  

bentuk tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang teridentifikasi sebelumnya. Sejumlah 

aspek layanan menunjukkan perbaikan-perbaikan misalnya :  

 Waktu yang dihabiskan untuk menunggu. 

 Kemudahan mendapatkan buku. 

 Ruang baca atau ruang belajar. 

 Arah penunjuk. 

Akan tetapi sejumlaah masalah baru yangmengakibatkan 20%  responden menunjukkan ketidak 

puasan :  

 Keberagaman buku dan stock lainnya. 

 Tingkat temperatur. 

 Tingkak keributan. 

 Kualitas peralatan. 

 Issu ini merupakan masalah yang umum bagi setiap perpustakaan umum yang besar 

dan identifikasi masalah-masalah yang baru menunjukkan perlunya melakukan survey dengan 

interval waktu yang terjadwal. 
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Sandwell lapse user survey 

 Survey ini dilakukan pada tahun 1997 untuk merefleksikan mennigkatnya kebutuhan 

pustakwan diperpustakaan umum yang seiring dengan meningkatnya penetrasi layanan 

perpustakaan di masyarakat . Masyarakat yang tidak menggunakan layanan perpustakaan 

umum merupakan issu yang menarik bagi semua jenis perpustakaan dan nampaknya 

perpustakaan menempati urutan yang tertinggi. Angket yang telah diisi yang berasal dari 138 

anggota perpustakaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminjam koleksi perpustakaan 

3 tahun yang lalu. Hasil tersebut kembali mengingatkan kita sebagai pengelola perpustakaan. 

Banyak responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan perpustakaan. Mereka 

kebanyakaan hanya meminjam koleksi dan tidak menggunakan fasilitas yang ada di dalam 

perpustakaan. Akan tetapi jawaban mereka terhadap pertanyaan ‘apakah pernah menggunakan 

layanan perpustakaan sejak menjadi anggota? ’ 25 % responden mengatakan selalu, sementara 65 

% responden mengatakan hanya beberapa kali, sisanya sekitar 10% responden mengatakan 

bahwa hanya satu kali atau tidak pernah sama sekali menggunakan layanan perpustakaan. 

 Berikut ini adalah persentase  pemanfaatan layanan perpustakaan di luar layanan 

peminjaman pada tahun lalu : 

  Bahan referensi 18 % 

 Kunjungan bersama anak-anak  17% 

 Foto copi 12% 

 Belajar mandiri 10% 

 Memilih buku untuk orang lain  7% 

 Membaca koran 6% 

Penggunaan konsultan dari luar adalah hal yang menarik. 

 Berikut adalah topik prioritas untuk survey yang akan datang :  

 Dampak (pengukuran kuantitatif) 

 Biaya berdasarkan fungsi 

 Penetrasi pasar (lapsed dan non user) 

 Promosi layanan 

 Layanan pemebelian buku dibandingkan dengan layanan peminjaman 

 Layan informasi 

 Layan audio visual 

 Sumber informasi berbasis elektronik 
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East Renfrewshire Council Library Survey 1999 

 Pada tahun 1999 East Renfrewshire Council (1999) melakukan kajian  pertamanya  

terhadap 10 cabang perpustakaan council. Perpustakaan cabang lainnya, termasuk layanan 

rekreasi juga melakukan survey yang sama. Angket (lihat gambar 1) memuat 12 issu kinerja yang 

dibagi kedalam 4 issu umum. Issu lain yang dimuat adalah  apakah keberadaan staff  

perpustakaan cukup membantu atau tidak, stock/koleksi, bahan audio visual, layanan informasi, 

layanan komputer, foto copi dan jam buka perpustakaan. Dari keseluruhan cabang ditemukan 

bahwa sekitar 88% dan 98 % responden menyatakan bahwa keberadaan staff cukup membantu 

pada kategori baik. 51% dan 28% responden mengatakan bahwa  koleksi fiksi bagus. 14-42 % 

responden mengatakan bahwa koleksi audio visual tidak bagus. 51% dan 86 % responden yang 

mengatakan bahwa sumber informasi bagus tetapi layanan referensi dan katalog komputer jelek. 

Mungkin disebabkan oleh tingkat reponden yang tidak menggunakan layanan tersebut  

termasuk dalam kategori cukup tinggi. Masalah audio visual dan layanan komputer 

membenarkan hasil survey perpustakaan umum yang menjadi prioritas yakni layanan audio 

visual dan sumber informasi yang berbasis elektronik. Ada 2 issu fundamental yang bertahan 

yaitu kualitas staff perpustakaan dan kualitas koleksi. Hal yang cukup menarik adalah 

pandangan  warga Scottish terhadap perpustakaan umum dan pandangan pemakai 

perpustakaan perguruan tinggi di jerman utara adalah cukup mirip. Angket tersebut juga 

menanyakan kepada pemakai apakah mereka menyadari layanan ‘ Let us know` yang 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengomentari, memberikan saran dan 

menyampaikan keluhan terhadap layanan yang  disediakan. Hanya satu cabang di mana sekitar 

50% responden yang mengatakan bahwa mereka peduli. Ini merupakan indikasi bahwa maksud 

dari pada komunikasi terbuka susah tercapai. 
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Cultural Service Division 
Community and Leisure 

Department 
DIFFNOCK Library 

Please take a few moment to tell us what you think about our 
facilities.    We are very keen to improve our services and your 
answers can help us achieve this. 

Date of visit ………………………….  Time of visit 
…………….... 

good fair poor not used 
general appearance and decor 
lighting 
cleanliness 
heating and ventilation 
helpfulness of staff 
choice of fiction 
choice of no fiction 
choice of audio visual 
quality of information 
computer reference/catalogue system 
photocopying equipment 
convenience of opening times 
have you noticed any changes in the quality of the services 
provided over the past year or so? 
 improved no change    poorer 
 
What do you like best about the services? .............................................................   
 .......................................................................................................................................  
What do you dislike most? .......................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
Any suggestion on how we can improve things? .................................................   
 .......................................................................................................................................  
 

Are you aware of the Let us Know system which gives you the 
opportunity to comment, suggest or complain about any of the 
services provided byEast Renfrewshire Council using pre-paid 
leaflets? 
 I am aware  Iam not aware 
 

Figure 1 - East Renfrewshire Council Library 
questionaire 
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Institute Of Public Finance (IPF) Public Library User Survey (Plus)  

  Standard nasional tentang survey pelanggan berkembang setelah adanya piagam hak-

hak warga negara yang berasal dari komisi audit pada tahun 1992. Terdapat pendapat yang kuat 

bahwa statistik konfensional tidak lagi cukup untuk menilai seberapa bagus perpustakaan 

menyediakan sumber-sumber informasi kepada masyarakat. Survey pemakai yang menanyakan 

hal-hal yang bersifat spesifik nampaknya merupakan jawaban terhadap pandangan tersebut. 

Setelah pilot projek yang berskala besar pada tahun 1993 yang dilaksanakan oleh komite statistik 

perpustakaan umum, standard nasional terhadap pelaksanaan survey pelanggan pada 

perpustakaan umum di UK dikeluarkan pada akhir tahun 1994. Standard ini melahirkan 

pedoman umum di mana perpustakaan dapat melakukan perbandingan dengan hasil survey 

yang dilakukan oleh perpustakaan lain. Standard nasional tersebut juga melahirkan suatu forum 

diskusi yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan survey (England and Sumsion 1995, pp. 

109-110). Standard tersebut dapat diperoleh dari Institute on Public Finance (IPF) bentuknya 

berupa petunjuk instruksi, saran, dan latar belakang informasi terhadap survey yang disertai 

dengan  appendiks. Pada appendiks tersebut terdapat dokumentasi contoh-contoh survey yang 

telah dilakukan dan sampel dari setiap jenis analisis yang digunakan terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Software juga tersedia. Setelah data terkumpul, analisis dapat dilakukan dalam 

lembaga itu sendiri atau di lembaga konsultan yang ada di luar atau yang di IPF. Hasil survey 

dari suatu lembaga dapat dibandingkan dengan standard layanan yang telah ditetapkan oleh 

lembaga itu sendiri, atau dibandingkan dengan standard layanan yang ditetapkan oleh lembaga 

lain atau sepenuhnya dibandingkan dengan standard umum yang telah ditetapkan tergantung 

kepada jenis survey yang dilakukan. Angket (lihat gambar 2) memuat pertanyaan-pertanyaan 

inti. Tambahan terhadap pertanyaan inti dapat dibuat bekerja sama dengan IPF. Ada sejumlah 

pertanyaan pelengkap yang telah dibuat oleh lembaga lain dan pertanyaan tersebut dapat 

digunakan oleh lembaga lain.  

 Layanan informasi dan perpustakaan Leeds melaksanakan survey pemakai pada bulan 

Desember 1994 dengan mengacu pada survey pemakai perpustakaan umum yang dibuat oleh 

IPF (pritchard 1995). Ketersediaan survey tersebut dapat mengatasi keraguan tentang pertanyaan 

yang harus diajukan, tabel sampel dan bagaimana memperoleh data. Dokumentasi yang telah 

disiapkan tersebut mencakup keseluruhan aspek dalam merancang dan melaksanakn survey. 
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PUBLIC LIBRARY 
National Standard Used Survey 

This survey is collecting information to measure the quality of library services. After 
you have used the library, please will you complete this from and return it as you leave. 
1. Tick all those boxes which show what you did during today’s visit to 
this library : 
 Borrow/return*book(s)*or renew Borrow/return cassette(s) 
 Borrow/return compact disc(s) Borrow/return video (s) 
 Read newspaper(s)/magazine(s) Seek information/find some  
  Thing out 
 Use the Photocopier Browse 
 Sit to study or work See exhibition or event 
 Something else …. Please say what   ____________________________  

If you did not come to the library today to borrow a book please go straight to Q5. 
2. How many books did you borrow from the library to day?  ________________  
3. If you where seeking a particular book(s) during to days visit, please writes visit, 

please write either the TITLEorSUBJECT or  AUTHOR of up to 3, and show if you 
were able to obtain them : (see example below) 
  Yes  No No, but did Reserve a book 
_____________________  
_____________________  
_____________________  
Examples : TITLE : Gone whit the Wind, SUBJECT : Gardening, AUTHOR : 
Dick Francis 

4. If you came to the library today without a particular book in mind, did you find 
one to borrow?  Yes No 

5. If you came  to the library to seek information:  
 Yes Partially No 

i. didyou get the informationyou needed? 
ii. did you consult a member of staff? 
6. If you came for a cassette(s), CD(s), did you borrow any? 

Only tick a box if you intended to borrow such an item. 
 Yes  No No, but did Reverse an item 
Music cassette(s)  
Talking Book(s) incI. 
Language courses 
Compact disc(s) 
Video(s) 
 

 
 
 

Figure 2 – Public Library National Standard User Survey 
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Data yang valid secara statistik juga memberikan manfaat yang besar. Sampai sekarang, 

ada sekitar 92 perpustakaan umum yang melanggan pedoman yang dikeluarkan oleh IPF dan 

lebih dari 2000  survey telah dimuat dalam data base IPF. Anggota dapat melakukan 

perbandingan dari hasil survey yang dilakukannnya dengan skema yang telah ditetapkann oleh 

IPF. Suatu survey terhadap pemakai dari kelompok anak-anak dilakukan pada tahun 1998, 

mengikuti sejumlah pilot projek dan 1 unit yang bertugas untuk melakukan penelitian tentang 

survey masyarakat dibentuk dan unit tersebut bernama PLUS. Bidang inti yang dicakup oleh 

angket yang dibuat oleh CIPFA PLUS adalah : kegiatan pemakai diperpustakaan; jumlah buku 

yang dipinjamkam; kebutuhan untuk menjawab pertanyaan; kepuasan pemakai yang 

berhunbungan dengan sejumlah layanan; frekuensi kunjungan; jenis kelamin; umur; dan 

pekerjaan reponden; kode pos (spiller 1998, p.72). 

Perpustakaan perguruan tinggi 

Dalam survey perpustakaan universitas juga mengalami perkembangan menuju ke arah 

standardisasi, meskipun modelnya yang koheren dan kurang sedikit tertruktur, dan dalam 

measuring academic library performance Van house (1990) nampaknya telah terpengaruh dengan 

model tersebut.  Laporan dari Follet menyarankan bahwa survey kepuasan pemakai yang ada 

dalam laporan tersebut dapat digunakan di Inggris dengan bentuk yang sudah disesuaikan. 

Mengadopsi bentuk standard perpustakaan perguruan tinggi Amerika ke dalam Inggris memilki 

beberapa keuntungan (Revill 1995). Standard tersebut sudah divalidasi di lapangan, standard 

tersebut menjadikan tidak perlu suatu lembaga untuk menciptakan standard tersendiri, standard 

tersebut memungkinkan untuk melakukan perbandingan kepuasan pengguna antara satu tempat 

dengan tempat lainnya atau satu tahun dengan tahun berikutnya bahkan memungkinkan kita 

melakukan perbandingan kepuasan pemakai antar unit yang ada dalam suatu lembaga. Dengan 

bantuan suka relawan, SCONUL membuat pilot projek terhadap 5 angket, yang mencakup 

berbagai aspek pelayanan perpustakaan pada awal tahun 1995. Angket tersebut adalah :  

1. Kepuasan pengguna secara umum. 

2. Kualitas layanan. 

3. Ketersediaan koleksi. 

4. Layanan referensi dan informasi. 

5. Seleksi koleksi. 
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POPPLETON METROPOLITAN 
UNIVERSITY 

LIBRARY SERVICES 
General satisfaction survey 

Please help us improve library services by answering a few 
questions 

1. What did you do in the library today? For each, please circle the number that best 
reflect how successful you were. 

How successful 
 Not  Did not 
 Completely   successful  do at all 

Locked for books or periodicals 5 4 3 2 1 0 
Studied 5 4 3 2 1 0 
Reviewed current literature 5 4 3 2 1 0 
Did a literature search 
(manual or computer) 5 4 3 2 1 0 
Asked a reference questions 5 4 3 2 1 0 
Browsed 5 4 3 2 1 0 
Returned books 5 4 3 2 1 0 
Other (What?) 5 4 3 2 1 0 

 

2. How many times (books, periodicals, or paper e.tc) did you use  in the library 
today but but did not borrow?      (number) 

3. How long did you stay in the library today? Hours minutes _____  
4. How easy was the library to use today ? (Circle one): 

         Not at all easy  1 2 3 4 5 Very easy 
Why? __________________________________________________________________  

5. Overall, how satisfied are you with today’s library visit?  (Circle one) : 
         Not at all easy 1 2 3 4 5 Very easy 
Why?  _________________________________________________________________  

6. Today’s visit was primarily in support of (Tick one) 
1. Course work 3. Teaching  5. A mix of several purpose 
2. Research 4. Current awareness 6. Other ____________   

7. You are? (Tick) 
A full time or part time   student 
1. Undergraduate  3. Teaching staff  5. Other staff 
2. Graduate student        4. Research staff               6. Other  

8. Your school or Department : ___________________________________________  
 

Figure 3 – Poppletion Metropolitan University Library Services General Satisfaction 
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Perpustakaan Universitas Swansea telah menggunakan standard kinerja yang telah 

dibuat Van House tanpa ada perubahan atau modifikasi, dan standard yang telah dibuat oleh 

SCONUL secara terpisah dan perpustakaan universitas Glasgow Caledonian telah menggunakan 

standard survey kepuasan pemakai secara umum yang berasal dari Van House dengan 

melakukan modifikasi. Gambar  3  merupakan contoh bentuk standard yang sudah dimodifikasi 

yang diambil dari Van House oleh SCONUL dan berasal dari Mythical Poppleton Metropolitan 

University so be loved of times higher Educational Suplement readers. 

Jika perguruan tinggi secara keseluruhan melakukan survey secara teratur terhadap 

pengajaran, pembelajaran, dan layanan-layan pusat, maka perpustakaan universitas juga 

disurvey, mungkin tahunan, sebagai bagian dari proses ini, hal tersebut memberikan kesempatan 

kepada perpustakaan untuk melakukan perbandingan antara layanan mereka dengan layanan 

dari unit-unit lain yang ada pada suatu universitas. Pada prakteknya kegiatan tersebut tidak 

umum dilakukan tetapi University of Central England di Birmingham adalah suatu contoh yang 

bagus. Universitas tersebut memilki satu pusat penelitian terhadap kualitas salah satu fungsi dari 

pusat tersebut adalah melakukan survey kepuasan mahasiswa setiap tahun. Laporan tahunan 

1998, dari University of Central England mencakup layanan-layanan yang disediakan oleh pusat 

misalnya perpustakaan dan layanan komputer dan fasilitas word processing, refectories, dan 

layanan mahasiswa, susunan mata kuliah, staff pengajar dan sistem pengajaran dan 

pembelajaran. Survey ini didasarkan pada angket yang jumlahnya sangat banyak, dimana pada 

tahun 1998 memuat pendapat dari  hampir 2000 responden dan menghasilkan lebih dari 1 juta 

item informasi. Bagian perpustakaan jumlahnya melebihi 16 halaman dan cakupannya lebih luas 

dibandingkan dengan survey yang dilakukan oleh perpustakaan itu sendiri. Oleh karena 

perpustakaan universitas sekarang juga menjadi penyediaan fasilitas komputer maka seksi word 

pocessing dan fasilitas komputer juga relevan. Survey pada tahu 1998 mencatat tingkat kepuasan 

pemakai yang tertinggi adalah bantuan staff. Survey tahunan telah dilakukan sejak tahun 1991 

dan sejumlah issu teridentifikasi dari survey tersebut yakni : jumlah buku; kemutakhiran buku; 

ketersediaan sumber yang direkomendasikan pada setiap mata kuliah; jumlah examplar buku 

inti; jumlah journal; jam buka; ketersediaan tempat belajar dan tingkaat keributan. Mungkin 

diperkirakan ketersediaan bahan-bahan yang direkomendasikan setiap mata kuliah dan jumlah 

examplar buku inti adalah dua hal yang paling banyak menimbulakan ketidak puasan. Pusat itu 

juga melakukan survey khusus dan ini termasuk perpustakaan. Pusat itu mengidentifikasi 

adanya kebutuhan untuk menutup umpan balik dan memfokuskan untuk publikasi hasil-hasil 

survey.  
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 GLASLOW CALEDONAN UNIVERSITY LIBRARY 
Annual Satisfaction Survey 

 

Please help usto monitor and  improve library 
services by answering a few questions 

 
1. Please look at the statement below and circle the number beside each one 

which best reflects your experience during today’s (or recent)  visit 
 Did not  Strongly Strongly 
 Do today disagree agree 

the  Library staff were helpful 0 1 2 3 4 5 
 

Noise and comfort levels were  0 1 2 3 4 5 
Satisfactory 

 
The opening hours meet my needs 0 1 2 3 4 5 

 
I found my way round the library 
without  difficulty 0 1 2 3 4 5 

 
I found the Electronic Catalogue easy to use 0 1 2 3 4 5 

 
The books and periodicals I wanted were 
available on the shelves 0 1 2 3 4 5 

 
The photocopiers were in good working  order 0 1 2 3 4 5 

 
My information/reference enquiry was  
answered  helpfully 0 1 2 3 4 5 

 
The  library provided access to the electronic 
information resources that I needed 0 1 2 3 4 5 

 
The library communicates well with its  
users e.g.  publicity materials, signs,  0 1 2 3 4 5 
user education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[66] 
 

2. One the whole I was satisfied with today’s (or recent visit) to the 
Library 

 0 1 2 3 4 5 

3. Today’s (or recent visit) visit was primarily in support of (please tick 
one only) 

1. Courses work 2. Research 
3.  Teaching  4. Other 

 
4. You are (please tick one only) 
 
1. Full time undergraduate 2. Part time undergraduate 
3.   Taught post graduate student 4. Teaching staff 
5.   Researcher 6. External 
7.  Other 
 

5. Your Faculty (please tick one only) 
 
1.  Health  2. Science and Technology 

        3.   Business  4. Other 
 

6. Your campus (please tick one only) 

 
1. City 2. Park  

 

Figure 4 – Glasgow Caledonian University Library General Satisfaction survey 

Ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Seseorang tidak perlu ragu lagi karena 

survey tersebut pernah dilakukan oleh ahlinya dan datanya dapat dipercaya dan perbandingan-

perbandingan dalam universitas dimungkinkan. Akan tetapi data yang dihimpun sangat terbatas 

oleh karena itu masih tetap diperlukan survey yang sifatnya lebih mengkhusus. Perpustakaan 

meskipun mendapatkan keuntungan dari proses tersebut akan tetapi tidak memilki pengawasan 

langsung terhadap proses itu,  akan tetapi kajian seperti itu manfaatnya sangat banyak karena 

memuat issu yang berkaitan dengan tekhonologi informasi dan issu kinerja yang umum pada 

perpustakaan dan layanan lain. 
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Contoh studi kasus di Eropa 

Perpustakaan Universitas Munster di Jerman Barat adalah salah satu perpustakaan yang 

paling aktif di Jerman dalam hal pengukuran kinerja dan evaluasi. Universitas tersebut 

melakukan survey kepuasan pemakai pada tahun 1982 dan kembali mengulanginya pada tahun 

1996 (Buch 1997). Mungkin karena survey relatif jarang dilakukan maka hal tersebut menjadi 

sangat kompleks secara metodologi dan substansi. Setelah desain awal survey, dilakukan pre-test 

terhadap 30 pengguna, ini kemudian menimbulkan masalah yang berkaitan dengan jargon, 

khususnya singkatan lalu kemudian angket tersebut dimodifikasi. Keseluruhan angket berjumlah 

52 pertanyaan pada 19 jenis layanan yang berbeda. Survey tersebut dilakukan selama 1 minggu 

pada bulan Januari dari jam 8 am sampai jam 9 pm setiap hari dan dikerjakan oleh empat 

pustakawan dan dua asisten dari mahasiswa. Angket tersebut dibagi ke dalam 8 subyek per jam 

yang menghabiskan rata-rata 20 menit untuk menyelesaikan angket tersebut. Ini mengakibatkan 

orang yanng melakukan survey berkesimpulan bahwa angket tersebut seharusnya lebih pendek. 

Sekitar 578 angket diselesaikan dan dianalisa dengan menggunakaan excel. Oleh karena 

komentar yang ditulis harus dikelompokkan dan diberi kode maka persiapan data dan 

analisisnya berlangsung sampai bulan Mei. Analisis data kuantitatif menghabiskan sekitar 130-

140 jam dan analisis data kualitatif menghabiskan sekitar 50 jam jadi keseluruhaannya 

menghabiksan waktu sekitar 190 jam. 

 Salah satu hasil dari survey tersebut adalah keinginan yang kuat tentang penambahan 

jam buka perpustakaan sehingga perpustakaan membuka pelayanan pada hari Sabtu. Secara 

keseluruhan tingkat kepuasan pengguna tinggi meskipun kepuasan penggunaa terhadap koleksi 

rendah. Bidang yang paling tinggi rattingnya adalah ‘bantuan staff’. Pelaksana survey merasa 

heran karena internet yang dianggapnya sebagai layana favorit ternyata merupakan  layanan 

yang kurang familiar terhadap pemakai. Sekitar 76% pemakai tidak familiar dengan internet. 

Hasil survey dipublikasikan dalam bentuk pameran dan konferensi pers. Jelasnya biaya tenaga 

untuk melakukan survey sebesar itu cukup banyak dan waktu yang digunakan untuk 

menganalisa komentar kualitatif juga cukup banyak. Issu yang dikemukakan dalam survey 

tersebut adalah issu yang familiar  terhadap kebanyakan pustakawan perguruan tinggi di luar 

Jerman. 
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Perpustakaan khusus 

Survey yang dilakukan untuk perpustakaan khusus agak berbeda dengan perpustakaan 

perguruan tinggi dan perpustakaan umum karena jumlah pemakainya terbatas. Oleh karena itu 

dimungkinkan untuk melakukan sensus dari pada survey. Oleh karena ketersediaan fasilitas 

surat secara internal baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, maka sangat mungkin tingkat 

respon dari pemakai kuat dan tinggi, tapi meskipun demikian jumlah yang pasti dari pemakai 

yang akan berurusan dengan angket tidak akan terlalu besar. Oleh karena itu maka 

dimungkinkan untuk menggunakan angket yang menggabungkan metode kuantitatif dan 

kualitatif, dan oleh karena komitmen yang tinggi dari pemakai maka dimungkinkan untuk 

membuat angket yang panjang. Perpustakaan Scottish Agricultural Sciences Agency melakukan 

satu survey yang tidak dipublikasikan tentang manfaat perpustakaan  pada januari 1996. Angket 

tersebut terdiri dari 6 halaman, yang dibagi kedaalam 4 bagian : 

1. Kunjungan perpustakaan. 

2. Layanan yang disediakan. 

3. Kualitas layanan. 

4. Perbaikan layaanan kedepan. 

Keseleruhannya terdapat 23 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan 

terbuka, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada responden untuk membuat obsevasi 

secara kualitatif. Jumlah angket yang disebar adalah 146 dan yang kembali adalah 74 (49,6%). 

Data statistik dihasilkan dengan menggunakan excel kepuasan terhadap layanan sangat tinggi 

meskipun kesalah konsep muncul di permukaan. Mungkin tidak mengejutkan untuk 

perpustakaan khusus, sirkulasi journal adalah issu yang paling kontroversial. Responden 

menginginkan adanya perbaikan terhadap layanan journal. Kesimpulan dari angket adalah perlu 

promosi perpustakaan yang lebih bagus, dan dampak dari TI,  issu-issu tersebut  tidak umum 

bagi perpustakaan khusus.  

Kementrian Pertahanan Inggris menerapkan program evaluasi yang komprehensiv 

mencakup laporan survey penggguna untuk setiap perpustakaan di Kementrian Pertahanan 

Inggris, layanan perpustakaan dan informasi HQ. Juga terdapat program survey yang dirolling 

per enam bulan, dengan tujuan memberikan indikator kinerja kepuasan pengguna. Targetnya 

adalah 90 % responden menyatakan puas terhadap 3 indikator kinerja yaitu: kecepatan, informasi 

yang tersedia, dan ketersediaan staff yang cukup membantu pemakai. Ke semua target ini telah 
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tercapai. Bahkan ketersediaan staff yang cukup membantu nilainya mencapai 100%. Perihal 

untuk mendapatkan tanggapan dariperpustakaan khusus bukanlah suatu masalah karena jumlah 

respondennya kecil antara 300 dan 350 pengguna. Salah satu hasil dari evaluasi tersebut adalah 

lahirnya piagam layanan perpustakaan yang memuat komitmen untuk melakukan monitoring 

dan tanggapan pengguna. 

Piagam dan kesepakatan tingkat pelayanan 

Piagam warga negara dikeluarkan oleh perdana menteri John Major, juni 1991. Tujuanya 

adalah perbaikan kualitas, pilihan nilai dalam layanan publik dengan cara menerbitkan standar 

sebagai rujukan bagi publik, dan dengan cara menerbitkan suatu sistim untuk dipakai sebagai 

rujukan kembali  apa bila standard tersebut tidak terpenuhi. Prinsip layanan publik dalam 

piagam tersebut adalah : 

1. Standard harus eksplisif dan di publikasikan. 

2. Keterbukaan dan akuntabilitas. 

3. Informasi yang tersedia. 

4. Pilihan. 

5. Tidak diskriminasi. 

6. Aksesibilitas. 

7. Sistem untuk menyampaikan keluhan dan redress. 

Wewenang pemerintah setempat dicantumkan pada layanan publik yang tersedia 

sehingga implikasi wewenang pemerintah setempat pada perpustaan umum menjadi jelas. 

Pendidikan tinggi tidak disebut secara khusus tetapi pengaruhmya sangat berarti. Prinsip 

pertama dari piagam warga negara terhadap  layanan publik adalah, standardisasi, yang 

disesuaikan dengan piagam/hak-hak  pengguna setempat. 

Setiap warga negara berhak untuk mengharapkan standard layanan yang eksplisit, 

standard yang diterbitkan, standard yang dipublikasikan dan dipajang di depan pada setiap 

tempat pemberian layanan. Standard-standard ini harus berfariasi termasuk courtesy dan sikap 

membantu dari staf, dan komitmen untuk melakukan aksi yang mungkin dinyatakan dalam 

bentuk target waktu untuk memberikan respon atau waktu menunggu.  

 Tantangan tersebut berhasil diatasi (swiftly taken up). Menjelang Agustus tahun 1992 

paling tidak ada 13 lembaga yang telah menerbitkan piagam perpustakaan dan sekitar 14 
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lembaga lainnya sedang dalam proses membuat piagam meskipun ini bervariasi dalam hal : 

panjang, model, dll. Mereka berbagi hal-hal yang bersifat umum khususnya mengenai 

aksesibilitas, ketepatan, kualitas dan nilai. Mereka menawarkan komitmen dan janji yang dapat 

digabung. Beberapa bersifat umum, khusus, dan didukung oleh Standard Numerik. Sedikit 

lembaga yang memamerkan hubungan antara penelitian tentang marketing dan hak-haka warga 

negara dalam piagam tersebut  (Library Association 1992). 

Juga pada tahun 1991 perdana menteri memberikan tantangan  kepada Assosiasi 

Perpustakaan untuk  memproduksi 1 model piagam untuk perpustakaan yang muncul pada 

tahun 1993 ( library association 1993). Piagam tersebut mencakup komitmen untuk melibatkan 

masyarakat  melakukan survey secara teratur, dan mempublikasikan standar semua bidang 

layanan. Terdapat bagiann tentang akses; meliputi jam buka, arah penunjuk, dan akses bagi 

orang-orang berkebutuhan khusus. Ada juga bagian tentang lingkungan dan fasilitas, buku dan 

koleksi lainnya, layanan informasi, staff yang memotivasi orang untuk memanfaatkan layanan 

dan melakukan pengawasan terhadap layanan. Ini dilengkapi dengan contoh pernyataan 

standardisasi ( Library Association 1995) yang mencakup hal-hal yang spesifik misalnya: 20 

menit waktu perjalanan untuk mencapai pusat layanan; pengadaan layanan untuk orang-orang 

yang memilki keterbatasan fisik, penunjuk arah, minimum jam buka waktu yang dibutuhkan 

untuk menjawab pertanyaan melalui telepon, layanan anak-anak, standard keamanan dan 

kesehatan, jumlah minimum koleksi dan layanan informasi, jumlah minimum staff, kinerja staff, 

pemasaran dan evaluasi, standard ini menyebutkan perlunya survey tahunan secara khusus, 

kotak saran dan tanggapan terhadap keluhan pengguna.  

Kedua dokumen ini dijadikan pedoman oleh perpustakaan umum dalam melakukan 

evaluasi. Menjelang Mei 1995,  ada sekitar 52 lembaga sudah memilki piagam dan 16 lembaga 

lainnya sedang mempersiapkannya. Piagam perpustakaan umum dibuat dengan menarik, 

kadang-kadang bentuk leaflet dengan ukuran A5 dan dicetak berwarna supaya kelihatan 

menarik. Perpustakaan umum kota Westminster yang pertama sekali memilki piagam yang 

terpisah antara perpustakaan dan arsip, tapi sekarang sudah ditiadakan, dan dijadikan sebagai 

dokumen yang berjudul service standard and promises. Piagam ini menggambarkan layanan yang 

singkat dan menjelaskan istilah-istilah umum, standard pelayanan yang diharapkan oleh 

pemakai. Terdapat bagian yang berisi ketersediaan untuk mendengarkan komentar, respon 

terhadap keluhan dan pelaksanaan survey. Juga ada bagiann yang singkat yang menjelaskan 

bagaimana pengguna dapat membantu perpustakaan. Pada tahun 1997 Asosiasi Perpustakaan 

Cabang dan Perpustakaan Keliling menerbitkan piagam tersendiri yang berjudul charter for public 

mobile library services. Piagam tersebut didasarkan pada a charter for public library dan models 
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statement of standard yang memuat issu-issu yang spesifik seperti lama antrian, perlunya 

melakukan tinjauan tentang perpustakaan keliling di masyarakat secara rutin. 

Pada pendidikan tinggi kondisinya agak sedikit berbeda. Perpustakaan universitas sedikit 

mengalami kendala untuk membuat piagam sehingga jumlah perpustakaan perguruan tinggi 

yang memilki standard sangat sedikit. Akan tetapi terdapat beberapa pengaruh, baik langsung 

ataupun tidak. Ada piagam pendidikan tinggi untuk Inggris dan Scotlandia, dan piagam 

perhimpunan mahasiswa tingkat nasional, di mana inter alia menyatakan bahwa mahasiswa 

punya hak untuk mendapatkan dukungan pembelajaran yang efektif. Beberapa universitas 

membuat piagam yang bersifat umum. Universitas Liverpool John Moores yang pertama sekali 

membuat piagam ini pada tahun 1993. Piagam tersebut dibagi dalam bagian-bagian yang lebih 

khusus termasuk bagian perpustakaan. Pernyataan umum tentang hak-hak berpengaruh 

terhadap perpustakaan meskipun tidak disebutkan secara khusus misalnya keharusan 

memberikan umpan balik kepada mahasiswa, melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan 

keputusan, penyediaan lingkungan belajar yang kondusif dan prosedur penyampaian keluhan. 

Salah satu piagam perpustakaan yang paling menarik adalah piagam perpustakaan yang dibuat 

oleh perpustakaan Universitas London. Piagam tersebut dicetak dalam dua warna, dicetak dalam 

bentuk leaftlat berwarna A5. Piagam tersebut dibuat awal tahun 1994 dan disimpan dengan 

maksud dapat diipergunakan lebih lama meskipun bisa saja terjadi perubahan-perubahan 

sebagai bentuk pemutakhiran. Piagam tersebut memuat enam point tentang hak pembaca 

terhadap perpustakaan. Lengkapnya tersedia di leaftlat-leaftlet perpustakaan. Piagam tersebut 

mencakup pemberian layanan dan layanan konsumen, kualitas (termasuk rujukan untuk 

melakukan survey, koleksi, teknologi informasi, lingkungan kerja dan prosedur pengajuan 

keluhan). Piagam yang paling rinci adalah yang dibuat oleh Perpustakaan Universitas Sheffield 

Hallam yang isinya melebihi empat lembar kertas A4, piagam tersebut dibagi kedalam 8 bagian : 

akses, akomodasi, bahan pustaka, layanan infromasi, foto kopi dan penjualan, laayan audio 

visual, komunikasi dengan mahasiswa dan tanggung jawab mahasiswa. Piagam tersebut memuat 

issu spesifik misalnya memberikan respon dengan cepat sampai dengan jumlah minimal 75% 

dari permintaan atau pertanyaan yang masuk dan ketersediaan 95%  mesin foto kopi yang dapat 

berfungsi dengan baik. Perbedaan antara piagam pendidikan tinggi dan perpustakaan adalah 

piagam perguruan tinggi bersifat umum sedangkan perpustakaan bersifat khusus, dan keduanya 

berbentuk kontrak yang menjelaskan tentang tingkah laku yang diharapkan dari mahasiswa 

sehubungan dengan layanan disediakan. Piagam perpustakaan umum tidak biasanya 

mempunyai bagian yang bersifat kontrak. 
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Kita harus jujur mengatakan ada suara-suara sinis terhadap piagam-piagam tersebut. 

mereka mnganggap bahwa piagam tersebut hanyalah bersifat dokumen saja akan tetapi 

sesungguhnya tidak memiliki arti terhadap perbaikan layanan. Ada juga yang menganggap 

apakah piagam-piagam tersebut merupakan dokumen yang legal. Agar supaya kedua dokumen 

tersebut benar-benar memiliki manfaat,  maka evaluasi harus dilaksanakan. Jadi tidak perlu 

diragukan lagi bahwa sesungguhnya apa yang tercantum dalam piagam tersebut misalnya 

umpan balik dan survey keduanya telah memacu pelaksanaan evaluasi. Apabila piagam tersebut 

didesain  dengan baik dan selalu di update maka piagam tersebut dapat :  

1. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna. 

2. Mendemonstrasikan komitmen terhadap kualitas. 

3. Perhatian staff terfokus kepada kinerja. 

Meskipun piagam dianggap sebagai gaya pada pertengahan tahun 1990, piagam tersebut 

tidak lenyap pada pendidikan tinggi dengan  dua alasan : 

1. Pertumbuhan jumlah mahasiswa di pendidikan tinggi menyebabkan banyak orang 

datang ke universitas yang berasal dari keluarga dan latar belakang tidak memilki 

pendidikan tinggi sebelumnya dan tidak mempunyai ide mengenai apa sesungguhnya 

yang mereka harapkan dari layanan pendidikan tinggi. Ini mengakibatkan perlunya 

manajemen harapan dan piagam adalah cara yang bagus terhadap kebutuhan ini. 

2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang belajar dengan sistim jarak jauh mengakibatkan 

mereka jarang memanfaatkan perpustakaan. Dengan kondisi seperti itu piagam 

merupakan suatu ide yang bagus.  
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Open Polytechnic of New Zealand 
Student library Services Carter 
The Student library Services exist to assist you in your study. Costumer service is your 
primary focus and drives all our work processes. We recognize the difficulties faced by 
distance student and  will provide access to information by : 
 

- Lending material recommended in course, 
- Undertaking subject searches to support your assessment work, 
- Offering bibliographies and 
- Providing other learning support such as study skills information. 

 

Communication 

 
 We will maintain a courteous and helpful manner. 
 We will be  available to take phone calls in person between 8.30 am and 5.00 pm 

Monday to Friday. 
 Phone calls will be answered within five rings. 
 We will clear email, voice email and fax massage during the working day on which they are received. 
 We invite your comments and suggestion about our services. 
 If you have an issue which you cannot resolve with the person you are dealing with, you may request to 

speak to the Student Library Librarian. 
 

Referals 

 
 When we receive a request that is outside the scope of our service we will pass it on to the appropriate 

person, immediately where possible, and always within one working day of receiving it. 
We will notify you of the name and contact details of the person to whom we have 
passed you request. 
 

Respon Times 
 

 When an item is available in the Library, within one working day of your request being received. 
 When an item is not available in the library, notification of delay or alternatives will be sent from the library 

within one working day of your loan request being received. 
 When an item is not available in the library and you elect to wait for that item, every effort will be made to 

send it within two weeks. 
 We will send information or material from the library  within three working days of your subject search 

request being received. 

Equity of Access 
 

 We will purchase multiple copies of all items listen as recommended reading in course material in order to 
make copies of these available for you to borrow. 

 We will shorten the loan period when items are under heavy demand, in order to ensure the maximum 
availability of items. 

 We will send materials, within New Zealand, by courier or FastPost no direct cost. 
 Wi will provide you with copies of recommended journal article at no direct cost. 
 Within New Zealand, a freephone and free fax line are provided for you to contact the library 

 

Figure 5 (opposite) – Open Polytechnic Of New Zealand Student Library Service Charter 
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Piagam Perpustakaan Universitas Glasgow Caledonian yang diperkenalkan pada 

september 1999 adalah suatu piagam yang baik, yang diinspirasi oleh perlunya manajemen 

harapan oleh karena staf perpustakaan merasa membutuhkan 1 dokumen yang akan 

menjelaskan hak-hak dan kewajiban staf perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Konsep 

tersebut disebarluaskan kepada semua perpustakaan dan staf universitas lainnya agar mereka 

mengomentarinya dan didiskusikan dengan perhimpunan mahasiswa sebelum draft tersebut 

dipresentasikan kepada komite pengajaran dan pembelajaran universitas sebagai bentuk 

amandemen terakhir dan bentuk persetujuan. Perhimpunan mahasiswa mencetak piagam 

tersebut pada buku pegangan mahasiswa yang diberikan kepada semua mahasiswa baru pada 

awal tahun akademik. Kopian dari piagam tersebut juga dikirim lewat pos kepada semua 

mahasiwa baru  sebagai bagian starter pack dari universitasnya. Politeknik terbuka New Zealand 

1998 memilki piagam baik untuk mahasiswa maupun staf. Perkembangan piagam mahasiswa 

(lihat gambar 5 ) dipengaruhi oleh status politeknik terbuka New Zealand sebagai organisasi 

pembelajaaran jarak jauh, dan perlunya menyediakan buku dan informasi kepada mahasiswa 

yang belajar dengan sistim jarak jauh merupakan salah satu penekanan dibandingkan pada 

pigam convensional sebelumnya.  

Perpustakaan khusus juga memiliki piagam,  dan piagam layanan perpustakaan dari 

layanan perpustakaan dan informasi kementrian pertahanan (1998) merupakan contoh yang 

bagus. Piagam tersebut jumlahnya melebihi 6 halaman, juga piagam terebut berisi 1 bagian 

mengenai layanan, target layanan, umpan balik pemakai, dan prosedur komplain. Sebagaimana 

piagam pendidikan tinggi, piagam tersebut juga berisi kewajiban dan hak staf dan pemakai  yang 

mirip dengan hak dan kewajiban staf dan pemakai  yang ada dalam piagam pendidikan tinggi. 

Isi dari atau pernyataan yang ada dalam piagam tersebut kebanyakan bersifat umum misalnya 

dalam hal hak pelanggan terhadap kenyamanan lingkungan sudah implisit adanya keharusan 

untuk tidak membawa makanan ke dalam perpustakaan. Pada piagam tersebut juga dimuat 

tanggungjawab pemakai yang sifatnya kurang formal ditinjau dari sudut pandang perpustakaan 

misalnya `tidak memindahkan koleksi perpustakaan tanpa melalui petugas perpustakaan`. Akan 

tetapi pernyataan tentang kewajiban tersebut tentu saja tidak berlaku bagi perpustakaan yang 

menerapkan sistem peminjaman mandiri atau apabila staf perpustakaan tidak berada di tempat. 

Pernyataan lain dari piagam tersebut adalah pernyatan yang bertujuan untuk mengetahui siapa-

siapa yang tidak memanfaatkan layanan perpustakaan yang telah disediakan misalnya `Untuk 

menggunakan layanan perpustakaan di mana saja untuk memenuhi kebutuhan informasi anda`. 

Pernyataan ke-9 adalah penyataan yang sekarang umum didapatkan di piagam mana saja dan 

penyataan tersebut menunjukkan dengan jelas kepada kita akan hubungan antara kegiatan 
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evaluasi dan piagam untuk merespon permintaan kita akan umpan balik sehingga kita dapat 

melakukan evaluasi dan memperbaiki layanan kita. 

Kesepakatan Tingkat Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Meskipun tidak banyak dikenal (Revill & Ford 1994), kesepakatan tingkat layanan 

perpustakaan perguruan tinggi patut juga disinggung dalam buku ini karena kesepakatan 

tersebut merupakan bentuk pernyataan tertulis  secara ekspilisit  menjamin tingkat layanan 

perpustakaan kepada pemakai yang dapat mengantar pada perlunya perpustakaan melakukan 

evaluasi terhadap layanannya. Kesepakatan tingkat layanan perpustakaan mungkin lahir dari 

tekanan  jurusan atau fakultas dan kesepakatan tersebut seharusnya dilihat sebagai mekanisme 

untuk melakukan pembelaan. Jika ada yang bertanya atau melakukan kritik maka perpustakaan 

dapat menggunakan kesepakatan tersebut sebagai rujukan bahwa perpustakaan sesungguhnya 

telah melakukan layanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. 

Kesepekatan tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap tingginya 

tuntutan dari pemakai. Penting untuk melibatkan staf perpustakaan yang akan menyediakan 

layanan berdasarkan standar yang ditetapkan dalam kesepekatan untuk melakukan diskusi 

dengan pemakai atau dengan fakultas. Kesepakatan tersebut, setelah draftnya selesai disahkan, 

harus ada proses review tahunan. Keharusan melakukan review tahunan tersebut mendorong 

perpustakaan melakukan evaluasi layanan perpustakaan. Dialog berkelanjutan antara 

perpustakaan dengan pemakainya harus tetap dipertahankan melalui mekanisme yang formal 

misalnya melalui komite perpustakaan ataupun secara informal yaitu melalui pertemuan 

fakultas.  

Perpustakaan Universitas Metropolitan Leeds memiliki kesepakatan tingkat layanan yang 

selesai dibuat pada tahun 1994, awalnya hanya diberlakukan pada satu fakultas saja, sekarang 

telah diberlakukan pada semua jurusan dan fakultas. 

Kesepekatan tersebut mempunyai empat tujuan: 

1. Untuk menjelaskan apa yang perpustakaan sediakan 

2. Untuk merumuskan standar layanan perpustakaan dan mekanisme yang digunakan 

dalam melakukan pengawasa terhadap standar tersebut 

3. Untuk memberikan penekanan perlunya kerjasama yang lebih intens antara perpustakaan 

dengan jurusan, fakultas untuk menciptakan suatu layanan yang berkulaitas. 
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4. Untuk mendorong terciptanya usaha-usaha perbaikan layanan yang dilakukan oleh 

perpustakaan dengan mengacu pada standar layanan yang telah ditetapkan dalam 

kesepakatan tersebut. 

Kesepakatan tersebut dimaksudkan agar perpustakaan dapat menciptakan layanan-

layanan baru kepada pemakai perpustakaan. Kesepakatan tersebut mencakup: analisis  

kebutuhan pengguna, jam buka perpustakaan, lingkungan belajar, koleksi perpustakaan, pinjam 

antar perpustakaan, literasi informasi, layanan informasi dan fotocopy. Topik khusu yang 

dicakup dalam kesepakatan tersebut antara lain; komplain, keributan, tempat duduk dan 

pengembalian buku oleh pemakai sendiri ke rak. 

 Jelaslah bahwa kesepakatan tingkat layanan perpustakaan memiliki peran yang sangat 

penting dalam mendorong perpustakaan melakukan kegiatan evaluasi layanan  dan melakukan 

usaha-usaha yang mengarah pada perbaikan layanan perpustakaan.  Sebagaimana halnya pada 

sejumlah piagam perpustakaan, keterlibatan dan dukungan  staf perpustakaan dan pemakai 

perpustakaan sangat diperlukan dalam baik  proses disain, implementasi maupun pengawasan 

terhadap suatu kesepakatan tingkat layanan perpustakaan. Akan tetapi kesepaktan tersebut 

bukanlah semacam kontrak meskipun dinyatakan bahwa perpustakaan harus menyediakan 

layanan kepada pemakai berdasarkan standar yang telah ditetapkan karena dalam kesepakatan 

tersebut tidak ada unsur kewajiban yang bersifat mengikat kepada pemakai perpustakaan. 

Perpustakaan hanya bisa menyatakan dalam kesepakatan tersebut bahwa perpustakaan tidak 

akan menyediakan layanan khusus kecuali jika kewajiban dari pemakai telah dipenuhi lebih 

dahulu, misalnya perpustakaan tidak akan menyediakan sejumlah eksamplar buku tertentu 

kecuali jika daftar buku yang wajib dibaca telah diserahkan kepada perpustakaan lebih awal atau 

berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. 
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Contoh Proyek Penelitian yang Relevan dengan Evaluasi Kinerja 

Perpustakaan 

Berikut adalah tiga contoh proyek penelitian mengenai kegiatan evaluasi perpustakaan 

dan informasi; 

Best value and Better Performance in Libraries: October 1999 – March 2000  

( Library and Information Comission funded) 

Proyek ini meneliti dan mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh 

perpustakaan dalam melakukan evaluasi terhadap dampak layanan perpustakaan umum dan 

layanan perpustakaan sekolah. Proyek ini juga melakukan pengembangan dan uji coba model-

model yang sesuai dalam merumuskan indikator kinerja dan target untuk layanan perpustakaan 

umum dalam konteks `the best value`. 

Tujuan dari proyek tersebut adalah; menganalisa publikasi-publikasi yang relevan dan 

kegiatan-kegiatan  terbaru yang berfokus pada evaluasi layanan perpustakaan ataupun layanan 

lain yang bentuk-bentuknya dapat dibandingkan dengan layanan perpustakaan; untuk 

mengetahui sejauh mana layanan perpustakaan telah memenuhi indikator kinerja dan target 

yang telah ditetapkan dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman ini; melihat 

pengalaman tentang penerapan konsep `best value` untuk menilai layanan perpustakaan umum; 

memikirkan bagaimana konsep pendekatan `best value` dikembangkan untuk menjamin kualitas 

layanan untuk menilai dampak layanan (yang berkaitan dengan hasil `best value` terhadap 

output dan outcomes dalam rencana pengembangan perpustakaan); mengembangkan dan 

melakukan uji coba satu atau lebih model output dan outcomes indikator kinerja dan target yang 

dapat dipercaya untuk pengembangan layanan perpustakaan umum dalam konteks `best value`; 

mempersiapkan bimbingan mengenai penggunaan model-model tersebut di lapangan; 

melakukan uji coba terhadap suatu pendekatan tertentu dalam mengevaluasi penelitian berbasis 

elektronik. 

Penekanan utama dari proyek ini adalah pengembangan model yang memungkingkan 

perpustakaan umum melakukan adopsi indikator kinerja yang bersifat kualitatif dalam konteks 

`best value`. Proyek tersebut juga dimaksudkan untuk  membantu pimpinan perpustakaan untuk 

aktif  melakukan pengembangan  perpustakaan berdasarkan indikator kualitatif, realisasi target 

yang mencerminkan keseimbangan proses, faktor output dan outcomes yang berhasil. 
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A Mass Observation of the Contemporary Public Library carried out by 

Leeds Metropolitan University : June 1999 to 31st March 2000 (Library and 

Information Comission Funded) 

Proyek tersebut menghasilkan komentar masyarakat terhadap perpustakaan umum. 

Tujuan dari proyek ini sebenarnya adalah untuk mengetahui posisi dan peran perpustakaan 

umum di mata masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi; mengapa masyarakat 

menggunakan perpustakaan umum, layanan apa yang bagus dari perpustakaan umum tersebut, 

layanan apa yang kurang bagus dari perpustakaan umum tersebut, siapa yang menggunakan 

dan siapa yang tidak menggunakan layanan perpustakaan umum. Tahapan pengumpulan data 

dari proyek penelitian tersebut dilaksanakan oleh Mass Observation Archive dari Universitas 

Sussex. Organisasi tersebut merupakan institusi yang memiliki reputasi yang cukup tinggi dalam 

hal pelaksanaan penelitian yang berkenaan dengan sikap dan masalah-masalah sosial 

kemasyarakatan sehari-hari. Observasi secara tertulis dilakukan secara tidak terang-terangan 

terhadap sekitar 500 sukarelawan. Ini dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas data yang 

diperoleh dengan tidak menggunakan metode wawancara yang cenderung mempengaruhi 

komentar dari partisipan. Data yang terkumpul berupa komentar publik mengenai perpustkaan 

umum, kebanyakan berupa komentar-komentar yang tidak diminta dalam penelitian tersebut, 

meskipun tetap ada data yang terkumpul mengenai komentar-komentar yang dicari dalam 

penelitian tersebut. Keseluruhan data tersebut akan disimpan pada arsip bagian observasi dan 

dapat digunakan oleh peneliti tanpa ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peneliti kecuali jika 

data tersebut akan digunakan untuk tujuan tertentu selain penelitian. Hasil analisis data tersebut 

yang dibuat oleh tim peneliti dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi pengambil 

keputusan di kalangan perpustakaan umum dengan bertambahnya pengetahuan mereka 

terhadap peran perpustakaan umum di masyarakat. 

The EQUINOX Project: Library Performance Measurement and Quality 

Management System 

EQUINOX adalah suatu proyek yang dibiayai oleh  program telematika perpustakaan 

dari komisi eropa. Proyek ini membahas perlunya semua perpustakaan untuk mengembangkan 

dan menggunakan suatu metode  untuk mengukur kinerja perpustakaan digital dan kinerja 

perpustakaan tradisional.  
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Proyek tersebut mempunyai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengembangkan 

kesepakatan internasional yang telah ada tentang pengukuran kinerja perpustakaan dengan 

memasukkan pengukuran kinerja perpustakaan elektronik. Tujuan kedua adalah 

mengembangkan dan melakukan uji coba manajemen kualitas dan alat untuk pengukuran 

kinerja bagi kalangan pimpinan perpustakaan. Informasi yang lebih lengkap mengenai proyek 

EQUINOX akan dibahas pada bab VII buku ini. Satu hal yang menarik dari proyek ini adalah 

informasi mengenai perkembangan proyek tersebut dapat diperoleh pada website yang 

digunakan yakni http://equinox.dcu.ie/ 

Tujuan khusus dari proyek EQUINOX adalah: 

 Mengembangkan software yang terintegrasi yang akan membantu pustakawan di eropa 

untuk mengelola perpustakaan hybrid yang sedang berkembang maupun perpustakaan 

tradisional secara efektif dan efisien 

 Mengembangkan standar indikator kinerja perpustakaan elektronik dan selanjutnya 

dijadikan sebagai standar internasional dalam mengukur kinerja perpustakaan elektronik 

 Mengidentifikasi jenis data yang diperlukan dalam melakukan pengukuran kinerja 

perpustakaan elektronik. 

 Menyediakan satu software yang dapat digunakan oleh pimpinan perpustakaan untuk 

memperkenalkan tingkatan manajemen kualitas yang tepat tanpa without the constraints 

of ISO9000 

 Melakukan validasi dan uji coba terhadap sistem prototype yang telah ada sebelumnya 

pada sejumlah perpustakaan 

 Melakukan demo dalam skala besar di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Eropa 

 Melakukan penyebarluasan pendekatan dan model pengukuran kinerja di Eropa 

 Mengusahakan agar Eropa tetap menjadi panutan dalam hal pengukuran kinerja 

perpustakaan 

Contoh Layanan berbasis fee 

Alokasi biaya untuk layanan belum dibahas dalam buku ini, tetapi satu kajian sederhana 

dari Telford College di Edinburgh (Glancy 1995) membahas beberapa issu mengenai layanan 

berbasis fee. Kajian tersebut membahas pendapatan perpustakaan dan pengeluaran 

perpustakaan dan juga mencoba melihat jenis layanan perpustakaan yang patut dikenakan biaya. 

Telford College mempunyai sekitar 14.000,- mahasiswa dan terdapat dua perpustakaan utama 

dengan jumlah koleksi sekitar 16.000 examplar, 106 meja belajar dan 2 komputer untuk CD-ROM. 

http://equinox.dcu.ie/
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Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan adalah sekitar 25% dari total 

mahasiswa yang ada dalam college tersebut. Rendahnya angka tersebut menunjukkan rendahnya 

tingkat penetrasi pasar perpustakaan di kalangan mahasiswa dan kondisi ini merupakan hal 

yang umum terjadi di college-college yang ada di Skotlandia. Informasi yang dibutuhkan 

menyangkut 3 hal utama; 

1. Jumlah orang yang menggunakan perpustakaaan 

2. Jumlah waktu yang diluangkan di perpustakaan 

3. Income yang dihasikan selama masa studi 

Jumlah pengeluaran tahun 1994/95 umumnya diperuntukkan pada pengadaan barang 

seperti buku, majalah, AV dan teknologi informasi, biaya telpon dan pos, gaji pegawai dan 

belanja modal lainnya. Beberapa biaya tidak mungkin dialokasikan karena keterbatasan 

keterbatasan dana dari bagian keuangan. Income juga terdapat masalah. Penghasilan utama 

berasal dari fotocopy ditambah dengan hasil penjualan barang-barang seperti disk, alat tulis 

menulis, denda, dan penjualan buku-buku yang dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. 

Beberapa income juga diperoleh dari biaya konsultasi yang dibayar oleh instansi lain. Biaya 

pendaftaran anggota perpustakaan juga dimasukkan sebagai income perpustakaan tetapi tidak 

dipergunakan oleh perpustakaan itu sendiri. Jumlah total income yang dihasilkan dari 

keseluruhan layanan tersebut pada tahun 1994/95 adalah £9,718.76, tidak terlalu jauh dari 

standar nasional yang telah ditetapkan yakni £10,000 per tahun. Usaha untuk meningkatkan 

jumlah income menjadi satu masalah. Untuk bisa menaikkan income maka sejumlah layanan-

layanan tertentu perlu dikenakan fee. Jumlah anggota perpustakaan yang berasal dari luar atau 

dari badan korporasi dapat ditingkatkan. Kajian itu berasumsi bahwa peningkatan sumber daya 

berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan perpustakaan, akan tetapi, peningkatan sumber 

daya tentu saja membutuhkan pula investasi yang besar. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa 

masih banyak data yang lebih rinci  dan akurat diperlukan dan indikator kinerja yang digunakan 

tidak mengukur kualitas layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Meskipun kajian ini 

terbatas pada satu perpustakaan saja, namun kajian tersebut tetap menunjukkan bahwa terdapat 

kesulitan dalam menerapkan layanan berbasis fee, kesulitan dalam menghitung income dengan 

akurat dan kesulitan dalam melakukan promosi terhadap layanan perpustakaan untuk 

mendapatkan income yang maksimal. 
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BAB VII 

PENGUKURAN KINERJA PERPUSTAKAAN 

ELEKTRONIK 

Definisi 

Dalam membahas pengertian perpustakaan elektronik, beberapa istilah digunakan 

untuk merujuk pada perpustakaan elektronik; perpustakaan elektronik,perpustakaan maya, 

dan perpustakaan digital. Istilah perpustakaan hybrid digunakan untuk menyatakan 

perpustakaan yang memiliki koleksi baik berupa buku maupun sumber-sumber informasi 

yang berbasis elektronik. Pada dasarnya perpustakaan secara tradisional diartikan sebuah 

gedung yang berisi sumber-sumber informasi terseleksi. Meskipun perpustakaan elektronik 

berbeda dengan pengertian tersebut namun tetap memiliki kesamaan ciri secara tradisional 

yakni ditempatkan dalam sebuah gedung,dan membutuhkan penanganan staf yang 

profesional meskipun tidak semuanya berasal dari pustakawan.Akan tetapi perpustakaan 

elektronik mengandung arti bahwa perpustakaan  tidak membutuhkan lagi gedung .Proyek 

Equinox memberikan defenisi koleksi perpustakaan sebagai semua sumber informasi yang 

disediakan oleh perpustakaan untuk pemakai perpustakaan.Terdiri dari sumber-sumber 

informasi yang fisiknya berada di gedung perpustakaan dan sumber informasi yang fisiknya 

tidak berada di perpustakaan, akan tetapi hak untuk mengakses sumber tersebut telah 

dimiliki oleh perpustakaan pada kurun waktu yang telah ditentukan. Defenisi yang dibuat 

oleh projek Equinox (Equinox 1999) tentang layanan perpustakaan elektronik adalah 

dokumen yang berbasis elektronik dan data base yang disediakan oleh perpustakaan sebagai 

bagian dari koleksi mereka, ditambah dengan OPAC  perpustakaan dan home page. 

Apa Yang Perpustakaan Elektronik Sediakan 

Perpustakaan elektronik merupakan bagian dari suatu jaringan yang luas yang 

menawarkan akses kepada sejumlah sumber informasi termasuk informasi yang dikelola 

secara internal.Perpustakaan elektronik mempunyai fasilitas untuk mendapatkan informasi 

mengenai pola penggunaan perpustakaan elektronik trsebut.Tingkat pemahaman pemakai 

sangat berpengaruh terhadap pandangan pemakai tentang efektifitas perpustakaan 
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elektronik.Pemakai boleh saja menganggap perpustakaan elektronik hanya sebagai 

kumpulan koleksi komputer dalam satu ruangan atau sebagai kumpulan paket sofware dan 

layanan jaringan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan informasi yang 

berbasis elektronik. 

Perpustakaan elektronik memberikan akses kepada buku dan jurnal dan data base 

secara virtual.Beberapa data yang ada dalam layanan ini mungkin saja hanya berupa data 

bibliografi atau metadata, bukan full teks. Akan tetapi ada juga selain memuat data 

bibliografi juga dilengkapi dengan full teks dan hard copynya yang diakses melalui OPAC. 

Perpustakaan elektronik merubah sumber informasi tercetak kedalam sumber informasi 

elektronik, baik yang berupa data maupun gambar misalnya video klip yang digunakan 

untuk tujuan pendidikan. Layanan perpustakaan elektronik sangat tergantung pada akses 

langsung, dan ini berbeda dengan perpustakaan tradisional.  Perpustakaan elektronik adalah 

antarmuka terhadap data yang berbasis elektronik yang dapat diakses 24 jam. Alat navigasi 

dan sumber-sumbernya biasanya disediakan dalam bentuk hotlinked halaman web. 

Layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan elektronik adalah sebgai berikut : 

 Akses terhadap jurnal elektronik 

 Paket word prosesing 

 Paket exel dan statistik lainnya 

 Software aplikasi power point 

 Link kepada jaringan lokal 

 Internet 

 E mail 

 Software Bibliografi 

 Buku digital dan jurnal digital 

 Pangkala informasi berbasis elektronik 

 OPAC 

 Jaringan CD room dalam bentuk LAN 

 Full teks yang diawali dengan penelusuran bibliografi 

 Catatan kuliyah 

 Paket pelatihan berbasis web 
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Pengguna Dan Pemanfaatan Perpustakaan  Elektronik 

Perpustakaan elektronik mamberikan defenisi ulang terhadap konsep pengguna 

dengan memperkenalkan ide pengunjung virtual. Pengguna tidak lagi diartikan seseorang 

yang datang ke perpustakaan pada jam buka perpustakaan. Tidak ada lagi istilah jam buka 

pada perpustakaan elektronik. Pengunjung dapat mengakses perpustakaan elektronik di 

rumah atau tempat kerja dan tidak lagi dilihat oleh petugas perpustakaan. Tingkat 

keterampilan pengunjung perpustakaan elektronik sangat bervariasi dan tingkatan 

keterampilan tersebut tidak terlalu penting dalam perpustakaan tradisional. Hal yang 

penting diberikan defenisi ulang adalah pengelompokan pengunjung berdasarkan tingkat 

keterampilan IT, misalnya kelompok orang yang sudah tua atau mahasiswa non reguler 

yang memiliki keterampilan IT rendah dibandingkan dengan mahasiswa reguler. Pada 

perpustakaan elektronik terdapat kelompok pemakai yang menggunakannya secara reguler 

seperti mahasiswa internasional atau anak sekolah yang antusias berkunjung di 

perpustakaan umum. Kelompok lain pengguna perpustakaan elektronik adalah mereka 

yang belajar dengan sistim jarak jauh dan mereka yang belajar sepanjang hayat. Sebaliknya 

terdapat permasalahan bagi kelompok yang tidak menggunakan perpustakaan elektronik 

adalah mereka yang fobia teknologi,dan mereka yang tidak bekerja sekaligus keterampilan 

IT nya rendah. Ciri-ciri yang baru ini berpengaruh pada pemberian pelatihan karena 

pelatihan yang berdasarkan face to face hanya bisa menjangkau sekelompok orang. 

Pelatihan berbasis web, meskipun merupakan alat yang cukup strategis namun hanya bisa 

digunakan oleh mereka yang sudah memiliki eterampilan dasar IT. 

Identifikasi Issu Kinerja dan Indikator Kinerja 

Adalah mungkin baik untuk memulai dengan kembali ke dasar dan mengidentifikasi 

apa yang menjadi faktor penunjang terhadap indikator kinerja yang bagus (Harnesk 1998). 

Indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini : 

 Isi informatif : harus dapat digunakan  untuk mengukur kegiatan, mengidentifikasi 

prestasi dan masalah ataupun kekurangan. 

 Reliabilitas : menghasilkan hasil yang sama atau mirip apabila pengukuran tersebut 

diulangi. 

 Validitas : Mengukur apa yang ingin diukur bukan pada yang lain. 
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 Ketepatan /Kesesuaian : Prosedur inplementasi pengukuran harus sesuai dengan 

prosedur perpustakaan, tata letak, dan sebagainya. 

 Praktis : Indikator harus menggunakan data yang dapat diperoleh dengan mudah 

dan terjangkau. 

 Dapat dibandingkan : Membandingkan kinerja stu perpustakaan dengan yang lain 

merupakan issu yang diperdebatkan. Membandingkan kinerja perpustakaan 

elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Issu Kinerja  

Dalam merencanakan indikator kinerja perpustakaan elektronik issu yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut : 

 Tingkat keterampilan. Dalam evaluasi tradisional dan pengukuran kinerja 

diasumsikan bahwa pengguna tidak perlu mempunyai tingkatan keterampilan yang 

tinggi untuk mengomentari layanan perpustakaan. Komentar pengguna mengenai 

layanan harus diinterpretasikan berdasarkan tingkat keterampilan TI yang 

dimilikinya. 

 Penggunaan rill vs browsing. Apakah pengguna memanfaatkan layanan 

perpustakaan elektronik secara sistimatis dan serius ataukah hanya melakukan 

browsing yang tidak terstruktur. 

 Penggunaan yang bersifat hiburan. Apakah layanan tersebut digunakan untuk 

hiburan atau digunakan dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Ini merupakan faktor 

yang penting dalam perpustakaan perguruan tinggi karena kebutuhan untuk 

mengakses sangat tinggi. 

 Penggunaan layanan yang tidak diinginkan. Oleh karena perpustakaan elektronik 

menyediakan akses internet maka petugas perpustakaan tidak dapat mengawasi atau 

mengontrol sumber-sumber informasi yang diakses oleh pemakai. 

 Antrian/ Booking. Apakah akses berdasarkan fisik dapat diukur dengan  mudah. 

 Remote Loging. Berkaitan dengan issu yang lebih luas terhadap akses jaringan. 

 Permasalahan pada data output. Mencetak, download,atau mengirimnya lewat e 

mail.Masalah yang berhubungan dengan pencetakan termasuk pengorganisasian  

percetakan apakah semua komputer dihubungkan pada satu printer. Bagaimana 

antrian bisa dikelola dan bagaimana pula mekanisme pembayarannya. Printer 
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biasanya membutuhkan dukungan staf dan ketersediaan staf merupakan issu yang 

bisa dikuantitatifkan.Floppy disk juga bisa menimbulkan masalah dan 

membutuhkan bantuan dari staf. Disk yang rusak merupakan masalah yang lain. 

 Tidak ada batas waktu layanan. Batas waktu layanan dapat di intermitten atau 

melebihi standar jam buka perpustakaan. 

 Kwalitas dan Reliabilitas data internet.Jni sangat beragam dan pustakawan tidak 

punya kuasa untuk mengontrolnya. 

 Bukan pengguna. Ini merupakan issu yang sangat kompleks dan mencakup berbagai 

faktor nisalnya jarak tempuh dari kampus, akses terhadap komputer di rumah atau 

di tempat kerja,akses terhadap jaringan, lisensi databae, tingkat keterampilan TI, 

fobia teknologi dan status sosial. 

 Perubahan sepanjang waktu. Kajian dipengaruhi oleh tingkat keterampilan yang 

terus mengalami peningkatan, perkembangan dalam layanan, dan perubahan 

autorisasi password, dsb. 

 Sumber informasi yang tersebar. Pengelompokkan komputer dalam berbagai tempat 

baik dalam satu gedung maupun pada gedung yang berbeda membuat sulit 

melakukan supervisi, observasi, pemberian bantuan. 

 Masalah yang berhubungan dengan di luar kontrol perpustakaan misalnya jaringan.  

 Budaya yang berorientasi pada layanan. Sekarang, budaya yang berorientasi pada 

layanan dan evaluasi sudah mulai marak di perpustakaan. Pustakawan diharuskan  

bekerjasama secara kurang formal  dengan orang TI. Jika orang IT hanya berorientasi 

pada hal-hal yang bersifat teknis saja, maka akan timbul perbedaan sikap dalam 

pemberian layanan.   

 PCs versus Macs. Layanan yang menggunakan dua platform memerlukan pelatihan 

untuk staf. 

Gambaran umum dari point-point yang disebutkan di atas adalah issu kinerja yang 

bersifat kualitatif harus juga mendapatkan perhatian karena dengan metode kuantitatif saja 

maka akan ada issu kinerja perpustakaan elektronik yang terabaikan. 
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Indikator EQUINOX 

Proyek Equinox adalah proyek penelitian yang dibiayai oleh Uni Eropah. Proyek ini 

bertujuan untuk mengembangkan kesepakatan internasional tentang standar pengukuran 

kinerja perpustakaan elektronik dengan mengacu pada kesepakatan pengukuran kinerja 

yang telah ada untuk perpustakaan tradisional. 

Proyek ini mengusulkan draft indikator kinerja perpustakaan elektronik sebagai 

berikut: 

1. Persentase target populasi yang dijangkau oleh layanan perpustakaan elektronik 

2. Jumlah log-in pada layanan perpustakaan elektronik perkapita per bulan 

3. Jumlah remote log in pada layanan perpustakaan elektronik perkapita per bulan 

4. Jumlah dokumen elektronik yang didelivered perkapita per bulan 

5. Biaya log-in per satu layanan perpustakaan elektronik 

6. Biaya per satu dokumen elektronik yang didelivered oleh layanan perpustakaan 

elektronik 

7. Jumlah permintaan referensi yang disubmit secara elektronik perkapita per bulan 

8. Tingkat penggunaan komputer yang disediakan untuk layanan perpustakaan 

elektronik 

9. Jumlah komputer perkapita 

10. Jumlah jam  penggunaan per komputer perkapita per bulan 

11. Jumlah log-in yang ditolak dari total jumlah log-in yang masuk 

12. Ketersediaan sistem 

13. Rata-rata waktu tunggu yang digunakann untuk mengakses komputer yang 

disediakan untuk layanan perpustakaan elektronik 

14. Persentase Jumlah pengeluaran untuk TI dari total pengeluaran perpustakaan 

Ringkasan daftar indikator kinerja di atas merupakan hasil revisi dari 50 indikator 

kinerja perpustakaan elektronik yang semula ditawarkan oleh proyek ini. Ini menunjukkan 

begitu sulitnya melakukan identifikasi indikator  kinerja perpustakaan elektronik yang 

dapat digunakan secara meluas. Semua indikator kinerja tersebut bersifat praktis dan 

mencakup bidang-bidang yang penting dalam layanan perpustakaan elektronik tetapi yang 

perlu mendapatkan perhatian adalah issu indikator kinerja yang bersifat kualitatif. 

Daftar tersebut di atas tidak lagi memuat bagian yang panjang yang mungkin tidak 

punya arti dan juga tidak ada cara yang rill untuk mengukur kinerja tersebut termasuk 
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pengukuran kinerja yang menggunakan pendekatan kualitatif.Indikator kinerja yang 

diusulkan di atas harus di dukung oleh pelaksanaan survei pemakai untuk mengumpulkan 

informasi yang bersifat kualitatif yang nantinya akan menjadi pelengkap terhadap indikator 

kinerja yang bersifat kuantitatif. 

Penggunaan Layanan perpustakaan Elektronik 

Persinggungan antara indikator kuantitatif dan kualitatif menunjukkkan bahwa 

program evaluasi akan terus dibutuhkan meskipun cukup mengejutkan karena jumlah 

kajian tentang topik ini tidak banyak.Salah satu kajian tentang indikator kinerja 

perpustakaan elektronik adalah yang dilaksanakan pada Universitas Munster. Obst ( 1995 ) 

menemukan bahwa e mail dan internet yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dan 

untuk keperluan privasi mereka. Sebuah survei tentang penggunaan web oleh mahasiswa 

jurusan bisnis S1 pada universitas Sunderland (McKeevr 1998) dilaksanakan pada bulan Mei 

1997. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden menyatakan bahwa mereka 

mengalami kesulitan dalam menjelajahi internet. Juga terdapat kurang perhatian mengenai 

cara menavigasi informasi yang ada di web. Tujuan hiburan mendapatkan porsi prabungan 

metode kualitatif digunakan (Crawford 1999) yang terdidi dari 47 wawancara semi struktur 

dan tiga kelompok fokus yang difasilitasi secara independen. Metode angket tidak 

digunakan karena ketidak jelasan issu kinerja yang akan dijadikan dasar dlam merumuskan 

pertanyaan pada angket. 

Beberapa kesimpulan dari kajian tersebut sebagai berikut : 

 Layanan perpustakaan elektronik tidak jelas oleh pemakai karena umumnya 

mereka menganggap bahwa perpustakaan elektronik adalah kumpulan 

komputer yang ada di perpustakaan. 

 Penggunaaannya kebanyakan tidak untuk hal-hal yang bersifat ilmiyah, akan 

tetapi lebih banyak yang mengarah kepada layanan e mail, internet dan word 

prosesing.Layanan informasi berbasis elektronik jarang digunakan. 

 Ada kecenderungan penggunaan perpustakaan elektronik yang tidak mengarah 

kepada  pencarian informasi akan kebutuhan akademik, sebaliknya lebih banyak 

yang mengarah kepada penggunaan e mail, internet dan tujuan rekreasi. 

 Tingkat keterampilan TI sangat rendah khususnya di kalangan mahasiswa yang 

non tradisional. 
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 Kebanyakan sumber belajar mereka berasal dari mahasiswa juga dan bukan oleh 

staf perpustakaan. 

Kajian tersebut juga menggaris bawahi issu-issu umum yang perlu dikaji lebih lanjut. 

Pemakai nampaknya tidak membedakan antara layanan elektronik secara umum misalnya  

e mail dan word prosesing dan layanan informasi berbasis elektronik misalnya saincitation 

indeks. Mereka memandang lebih kepada hal-hal yang bersifat apa yang dapat kamu 

lakukan melalui komputer. Suatu kajian berikutnya dilakukan pada tahun 1999 

menunjukkan bahwa 15% pengguna komputer yang menggunakan layanan perpustakaan 

elektronik.  

Temuan pada kajian ini dikuatkan oleh sebuah kajian di Universitas Cornell (Payette 

&Rieger 1998) yang menggunakan penggabunngan beberapa teknik evaluasi misalnya 

observasi, wawancara semi struktur, angket dan fokus group. Hasil dari kajian ini adalah  

adanya ketidakpedulian oleh pemakai terhadap sumber-sumber informasi elektronik dan 

ketidaktahuan oleh mereka tentang cara mengakses informasi elektronik tersebut. Pada 

umumnya staf hanya menggunakan dua atau tiga database dan tak satupun mahasiswa 

yang menggunakan database yang disediakan oleh web perpustakaan meskipun mereka 

menggunakan mesin penelusur di interenet untuk mencari informasi untuk kebutuhan 

kuliah mereka. Staf dan mahasiswa mengingingkan dapat mengakses informasi dengan 

cepat dan dengan teknik menelusur yang sederhana. Sebagai kesimpulan dari kajian ini 

adalah penggunaan layanan perpustakaan elektronik lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-

hala yang bersifat tidak akademis. Apakah kecenderungan ini akan berubah seiring dengan 

waktu, merupakan issu yang menarik dalam evaluasi layanan perpustakaan elektronik. 

Metode Survey 

Ada satu tantangan baru dalam penggunaan metode survey dalam evalauasi layanan 

perpustakaan elektronik. McClure dan Lopata (1996) yang merupakan pelopor dari cara ini 

menaruh perhatian besar pada evalausi terhadap jaringan kampus universitas daripada 

layanan informasi berbasis elektronik meskipun teknik yang diusulkan ini cukup relevan 

namun pendekatannya agak sedikit tradisional. Oleh karena tahap awal dalam melakukan 

evaluasi terhadap jaringan kampus universitas menggunakan teknik kualitatif, maka akan 

lebih baik dalam mengembangkang pemahaman mengenai jaringan pemakai sekaligus 

manfaat serta permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan jaringan. Partisipan 

dapat mengemukakan issu yang tidak dimunculkan dalam evaluasi. Jenis metode kualitatif 
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dapat berupa fokus group, log kegiatan pemakai (diari), wawancara dan observasi. Untuk 

bisa melakukan observasi dengan baik maka form pengumpulan data yang direncanakan 

dengan baik merupakan hal yang sangat penting. Metode kuantitatif dalam hal ini angket 

juga dapat digunakan. 

Metodologi berikut ini juga dapat digunakan: perhitungan yang berbasis software, 

observasi, wawancara face to face, fokus group, diari, dan angket baik secara offline maupun 

secara online. Akan tetapi terdapat permasalahan tersendiri ketika melakukan evaluasi pada 

perpustakaan elektronik. Teknik observasi dapat berjalan dengan baik apabila tersedia 

lembar data yang dapat digunakan secara oleh orang yang melakukan observasi secara 

sistematis. Akan tetapi observasi memerlukan keahlian teknologi informasi yang memadai 

agar supaya orang yang melakukan observasi dapat mengenali layanan apa yang 

dimanfaatkan oleh pengunjung yang disediakan oleh perpustakaan elektronik dan 

mengenali tingkat penguasaan teknologi informasi oleh pengunjung. Observasi juga 

biasanya tidak terlalu cocok untuk digunakan dalam melakukan kajian terhadap pemakai 

yang tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan. Angket dapat dibuat dalam bentuk 

elektronik atau dalam bentuk tercetak. Angket dalam bentuk tercetak tidak membutuhkan 

keterampilan teknologi informasi dalam mengisinya sehingga unsur bias dapat berkurang 

akan tetapi  tingkat respond dari responden cenderung lebih rendah. Angket yang berbasis 

elektronik yang biasanya tersedia setelah halaman web OPAC telah diujicobakan (Webster 

1995), meskipun metode tersebut memiliki kekurangan. Dalam hal tingkat penyelesaian 

angket oleh responden hanya berada pada posisi kurang dari 10%. Pengalaman dalam 

menyebarluaskan angket secara elektronik pada universitas Caledonian Glasgow, sebaliknya 

menunjukkan bahwa tingkat respond cukup tinggi, tapi oleh karena tingkat penguasaan 

teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan angket tersebut cukup tinggi 

maka responnya cenderung bias. Meskipun penggunaan berbagai macam teknologi 

memudahkan dalam melakukan perbandingan dan validasi data, evaluasi terhadap layanan 

perpustakaan elektronik bahakan boleh jadi membutuhkan tenaga yang cukup banyak 

karena adanya berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan dan perlunya kajian 

kualitatif yang berbasis sumber daya manusia. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan 

layanan perpustakaan elektronik sangat banyak dan beragam dan memerlukan investigasi 

yang serius. Jika ke depan, survey layanan perpustakaan elektronik tidak demikian maka 

permasalahan perpustakaan elektronik sudah lebih kecil lagi. 
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Hasil dan Konsekwensi 

Draft indikator kinerja perpustakaan elektronik no 5, 6 dan 14  yakni: 

 5. Biaya per log-in per layanan perpustakaan elektronik 

 6. Biaya per dokument elektronik yang diakses per layanan perpustakaan elektronik 

14. Biaya pengeluran TI sebagai persentase dari keseluruhan biaya pengeluaran 

Menyarankan bahwa pengukuran kinerja perpustakaan elektronik lebih banyak bersifat 

accounting dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada perpustakaan tradisional. Pada 

pengukuran kinerja perpustakaan elektronik harus lebih memperhatikan kesesuaian antara 

pemanfaatan layanan perpustakaan elektronik dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

jenis layanan tersebut. Identifikasi permintaan atau kebutuhan informasi yang bersifat 

umum dan kebutuhan informasi untuk subyek-subyek tertentu dapat dilakukan dengan 

mudah dan akan sangat membantu perpustakaan dalam menentukan pemanfaatan 

anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemakai perpustakaan. Itu dapat membantu 

perpustakaan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang harus mereka lakukan dengan 

anggaran yang mereka miliki yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Sementara 

dalam jangka pendek, jumlah database yang perpustakaan langgan cenderung meningkat, 

dalam jangka panjang, pengukuran mengenai pemanfaatan layanan perpustakaan elektronik 

bisa berakibat pada stabilisasi  dan bahkan pengurangan jumlah database jika ditemukan  

tingkatpenggunaan database tersebut termasuk kategori rendah. Telah jelas bahwa database 

yang paling banyak mendominasi adalah database yang informasinya ditulis dalam bahasa 

Inggeris dan metode pengukurannya  yang standar dapat hasten proses evaluasi, kecuali 

database dalam bidang sosial, permintaannya masih tetap berlanjut meskipun informasinya 

ditulis dalam bahasa selain bahasa Inggeris. Juga terdapat implikasi bagi perlunya 

keterampilan pencarian informasi, jika memungkingkan untuk mengidentifikasi database 

tertentu yang paling banyak atau paling sedikit digunakan, maka kemungkinannya 

diperlukan perumusan program pelatihan teknologi informasi berdasarkan dengan temuan 

dari identifikasi penggunaan database tersebut bukan berdasarkan program pelatihan 

keterampilan teknologi informasi yang telah dirumuskan oleh European Computer Driving 

Licence. Akan tetapi secara umum, perubahan tingkah laku pemakai boleh menjadi issu 

yang besardi Inggeris jika program pembelajaran seumur hidup menuntut ketersediaan 

informasi berbasis elektronik di masyarakat yang sebelumnya mereka belum terbiasa 

dengan sumber informasi semacam itu. Ini akan menjadi tantangan baik perpustakaan 

umum maupun perpustakaan akademik. 
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Perpustakaan elektronik ke depan  

Beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan meluasnya gerakan-gerakan  indiktaor 

kinerja dan indikator kinerja yang disarankan karena telah diuji tingkat relaibilitas disertai 

metodologi yang digunakan. Ini masih terus diperhatikan apakah dapat melakukan gerakan 

evaluasi dengan metodologi yang beragam pada its disposal. Penerapan konsep pelayanan 

prima di perpustakaan umum nantinya  akan dirasakan perlunya keberadaan unit 

penjaminan mutu tetapi tingkat pencapaian pelayanan prima yang lebih luas lagi akan 

sangat tergantung pada penerapan program standar kualitas yang dengan sendirinya 

memerlukan usaha promosi terhadap sekumpulan indikator kinerja. 

Ketika perpustakaan umum mengalami kemajuan dalam hal penerapan indikator 

kinerja, kalangan perpustakaan perguruan tinggi baru dalam tahap memulai. Proyek 

Cranfield merekomendasikan 9 item kunci manajemen statistik yang digunakan oleh 

perpustakaan perguruan tinggi di Inggeris (Barton 1998) dan item kunci yang pertama 

adalah perpustakaan politeknik dan perpustakaan perguruan tinggi yang diterbitkan pada 

tahun 1999 (SCONUL & HCLRG 1999). SCONUL dan HCLRG bermaksud mempertahankan  

kelanjutannya di tahun-tahun mendatang apabila memungkingkan. 

Evaluasi diperlukan untuk memahami tantangan baru dari informasi berbasis 

elektronik dan pembelajaran jarak jauh serta pembelajaran seumur hidup, suatu masa di 

kontak dengan pemakai menjadi tidak regular dan tidak sering. Evaluasi diperlukan untuk 

mendukung pengembangan piagam-piagam dan  manajemen harapan oleh karena itu 

pergeseran ke model yang berbasis pelanggan, aturan hak-hak orang yang memiliki 

keterbatasan dan kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh revolusi informasi 

berbasis elektronik  akan perlu mendapatkan pertimbangan. 

Seperti halnya layanan lain di luar perpustakaan dari suatu institusi 

mengembangkan program evaluasi mereka sendiri-sendiri, evaluasi layanan informasi dan 

perpustakaan akan menyusut menjadi issu tersendiri meskipun standar yang telah 

ditetapkan oleh para pustakawan akan terus memberikan warna atau pengaruh. Evaluasi 

yang ada pada pendidikan tinggi akan terus dilihat sebagai suatu program yang holistik di 

mana pengalaman mahasiswa dievaluasi secara menyeluruh, bukan pada satu aspek 

tertentu. Issu kinerja yang umum pada sejumlah bagian bisa muncul dari proses ini, 

dibandingkan dengan hanya perpustakaan. Contoh issu yang sederhana yang muncul pada 

sejumlah departemen adalah issu komunikasi. (Crawford 2000) 
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Faktor lain, yang terus menyedot perhatian adalah pengaruh yang bersumber dari 

luar. Kita tidak mungkin lagi menganggap pemakai perpustakaan sebagai orang yang tidak 

memiliki kehidupan lainnya yang memerlukan pengukuran juga selain daripada 

pengukuran dari sudut pandang pemakai perpustakaan. Pada pendidikan tinggi, tingginya 

tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan bagi mahasiswa mengakibatkan berkurangnya 

kontak mereka dengan layanan universitas dan membutuhkan model penyebaran yang lebih 

fleksibel. Layanan harus direncanakan, dipersiapkan dan dievaluasi dengan baik. Pada 

perpustakaan umum LISU dan Kelompok indikator kinerja London bagian tenggara= South 

East London Performance Indicator Group (SELPIG) telah melakukan kajian tentang 

hubungan antara sosial deprivation di pemerintah daerah dan pemanfaatan perpustakaan. 

Kajian ini menunjukkan bahwa ada hubungan statistik antara deprivation dan kinerja 

perpustakaan dan sehingga berakibat pada perlunya kerja yang lebih jauh lagi (Creaser 

1998). Oleh karena itu ke depan, yang diperlukan adalah aspek holistik dan pendekatan 

sosiologi. 
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8 . Daftar organisasi 
 

Book Marketing Ltd. (BML) 

7a Bedford Suqare 
London WC1B 3RA 
Tel: 020 7580 7282 
http://users.indonweb.net/bookmark/page1.html 

CERLIM (Center for Research in Library and Information Management) 

Department of information and Communications 
Manchester Metropolitan University 
Geoffrey Manton Building 
Rosamond Street West 
Off Oxford Road 
Manchester 
M15 6LL 
Tel: 0161 247 6142 
http://www.mmu.ac.uk/h-ss/cerlim/ 
 

CIPFA (Chartered instituete of Public Finance and Accountary) 
 

3 Robert Street 
London WC2N 6BH 
Tel: 020 7895 8823 
 

HEFC Colleges Learning Resources Group 
 

Contact: Dr Angela Conyers, 
Director of Library services, 
Canterbury Christ Church University College, 
North Holmes Road, 
Canterbury, Kent 
CT1 1QU 
Email a.dconyers@cant.ac.uk 
 

IPF Limited (Institute of Public Finance Limited: the commercial arm of CIPFA) 
 

Suffolk House 
College Road 
Croydon CRO 1PF 
TEL: 0186-667-1144 
 

http://users.indonweb.net/bookmark/page1.html
http://www.mmu.ac.uk/h-ss/cerlim/
mailto:a.dconyers@cant.ac.uk
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Library Association 
 

7 Ridgmount Street 
London WC1E 7AE 
Tel: 020 7255 0500 
http://www.la-hq.org.uk/index.html 
 
LISU (The Library & Information Statistics Units) 
 
Loughborough University 
Loughborough 
Leics. LE11 3TU 
Tel: 01509 223071 
http://www-server.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/about.html 
 
MORI (Market & Opinion Research International) 
 
32 Old Queen Street 
London SW1H 9HP 
020 7222 0232 
HTTP://www.mori.com/ 
 
Standing Conference of National and University Libraries (SCONUL) 
 
102 Euston Street 
London NW1 2HA 
Tel: 020 7387 0317 
http://www.sconul.ac.uk/about.html 
 

 

http://www.la-hq.org.uk/index.html
http://www-server.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/about.html
http://www.mori.com/
http://www.sconul.ac.uk/about.html
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