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PENDAHULUAN 

Perpustakaan adalah salah satu kore yang bergerak dalam  bidang jasa layanan, oleh karena itu di 

era informasi dan persaingan yang semakin ketat ini perpustakaan harus terus menerus 

mengadakan perbaikan, tidak hanya dalam penyediaan informasi tetapi juga dalam hal layanan. 

Hal ini harus terus dilakukan agar perpustakaan tidak ditinggalkan oleh pemustakanya, bahkan 

semakin banyak dilirik oleh penikmat informasi karena layanan yang diberikan tentunya lebih, 

jadi tidak hanya sekedar tempat untuk mencari informasi saja. 

Salah satunya adalah Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang berusaha secara terus menerus 

mengadakan perbaikan salah satunya dengan diadakannya penyebaran kuisioner, dan hal ini rutin 

dilakukan setiap akhir tahun ajaran. 

 

TUJUAN KUISIONER 

1. Untuk meningkatkan layanan perpustakaan kepada pengguna terutama sivitas akademika 

STIE Perbanas Surabaya. 

2. Untuk mendapatkan feed-back dari pengguna perpustakaan terutama mahasiswa guna 

memperbaiki layanan perpustakaan menjadi lebih baik. 

3. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebutuhan pengguna perpustakaan terutama 

mahasiswa. 

 

METODELOGI DAN SAMPLE  

Secara umum, pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu  random 

(acak) dan  nonrandom (tidak acak). Pengambilan dengan cara random yaitu pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan mengundi,  menggunakan tabel bilangan acak/random atau 

dengan menggunakan bantuan komputer. Sedangkan  pengambilan sampel dengan nonrandom  

atau disebut juga incidental sampling, dilakukan tidak secara acak. 

Sampel yang baik adalah yang bisa merepresentasikan populasi penelitian. Untuk 

menjadikan sampel penelitian representatif, maka perlu ditentukan jumlah sampel minimal  

 

yang akan digunakan. Untuk menentukan  ukuran sampel dapat dilakukan dengan  dua cara yaitu 

tanpa menggunakan rumus atau hitungan serta menggunakan rumus. 
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Untuk penelitian ini menggunakan teknik random atau acak, dan untuk penghitungannya 

menggunakan rumus Yamane  yang dikutip oleh ridwan dan akdon (2006: 249) dalam penentuan 

jumlah sampel jika populasi yang diteliti sangat besar yaitu dengan menggunakan persamaan 

berikut ini: 

 

Dimana n  = Jumlah Sampel 

 N  = Jumlah Populasi 

 d2  = Presisi yang ditetapkan 

 

 

Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang diinginkan peneliti (nilai presisi). Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada 

penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat 

kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin 

besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan 

generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka 

semakin besar peluang kesalahan generalisasi. 

Pada pngambilan sampel dari kuisioner layanan ini adalah dari total jumlah pengunjung 

tahun ajaran  2014/2015 (Agustus 2015 – September 2016) yaitu sebesar 56.036 pengunjung, 

dan rata-rata perhari pengunjung tahun ajaran 2014/2015 adalah 196.62 = 197.  Jadi jumlah 

kuisioner yang akan disebar pada survey ini adalah dengan hitungan, sebagai berikut : 

N = 197 (rata-rata pengunjung perhari) 

d = 5% (nilai presisi) 

 

n  =            197 

   (197x5%²) +1 

    

        =           197 

                  1.4925 

 

 

        =         131       jumlah minimal sampel yang harus mengisi kuisioner 
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HASIL KUISIONER LAYANAN PERPUSTAKAAN 

1. Contoh kuisioner terlampir 

2. Kuesioner yang disebarkan sejumlah 150 lembar, dari jumlah tersebut yang kembali 

sebanyak 137  lembar dan hal ini sudah melebihi jumlah minimal sampel yang harus 

mengisi kuisioner. 

3. Survei dilakukan secara acak kepada pengunjung perpustakaan dengan hari yang 

berbeda-beda. 

4. Pada hasil akhir kuesioner akan ditampilkan saran atau usulan-usulan yang ditulis 

langsung oleh para responden atau yang masuk ke perpustakaan melalui kuesioner yang 

disebar. 

5. Survey layanan akan disampaikan juga ke unit penjaminan mutu yang ada di STIE 

Perbanas Surabaya. 

 


