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INTISARI 

Perpustakaan yang memadai merupakan jantung dari suatu universitas, sehingga 
mahasiswa dapat memanfaatkan perpustakaan secara optimal untuk membantu proses 
belajar di perlruliahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi penggunaan 
perpustakaan adalah somber informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Berdasarkan 
basil survei, sebagian mahasiswa fakultas psikologi mengatakan bahwa salah satu fasilitas 
perpustakaan yaitu koleksi informasi yang disediakan, kurang dapat dimanfaatkan untuk 
membantu kegiatan perkuliahan para mahasiswa seperti informasinya kurang up to date, 
kondisi buku kurang baik, jumlah buku terbatas, dan lain-lain. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah ada hubungan antara kelengkapan 
somber informasi dengan optimalisasi penggunaan perpustakaan pada Mahasiswa 
F akultas Psikologi Universitas Surabaya. Penelitian ini bersifat kuantitatif korelasional. 
Pengambilan data dengan metode angket. 

Dari basil uji statistik diperoleh korelasi 0,197, dapat diketah11i bahwa kelengkapan 
somber informasi mempunyai hubungan yang kurang kuat dengan optimalisasi 
penggunaan perpustakaan (sumbangan efektif sebesar 3,9"/o). Para mahasiswa 
menganggap koleksi informasi yang disediakan kurang memadai dan perlu ditingkatkan 
mutunya dalam hal jomlah, kondisi dan ke-up to date-an informasi. Disamping itu, ada 
faktor lain yang berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan perpustakaan, seperti 
pelayanan, instruksi, akses, pegawai, komunikasi-kerjasama dan fasilitas (ruang baca dan 
unit komputer). 

Saran yang diberikan bagi perpustakaan Ubaya yaitu meningkatkan fasilitasnya 
terutama koleksi somber informasi, yaitu dengan cara meningkatkan kelengkapan koleksi 
informasi. Penambahan somber informasi perlu diutamakan ke up to date-an informasi 
sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan informasi terbaru dengan mudah. Mengatur 
kembali buku-buku perpustakaan yang ada di rak buku agar sesuai dengan data yang ada 
di komputer sehingga para mahasiswa tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 
mencari buku yang mereka butuhkan. Perlu perbaikan Gika sudah tidak bisa diperbaiki, 
maka diganti dengan buku yang bam) kualitas buku terutama buku-buku yang kondisinya 
sudah tidak sempurna lagi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kegunaan fasilitas
fasilitas lain yang disediakan oleh perpustakaan. 

Kata kunci: kelengkapan somber informasi, optimalisasi penggunaan 
perpustakaan 

XV 


