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ABSTRAK 

Nama   : Sunarti 

Nim   : 40400116173 

Jurusan/Fakultas : Ilmu Peprustakaan/ Fakultas Adab Dan Humaniorah 

Judul Skripsi  : Pengembangan Layanan Pemustaka di Perpustakaan SDN 96 
Uru    Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang         

 Skripsi ini berjudul tentang Pengembangan Layanan Pemustaka di 
Perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengembangan layanan pemustaka di 
Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan 
bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengembangkan layanan terhadap 
pemustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang.  
 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengembangan layanan 
pemustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang  dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam  mengembangkan layanan 
pemustaka  di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang.    

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti 
sendiri dengan alat bantu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan layanan 
pemustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang belum menggunakan sistem  Tertulis. Dalam halnya sistem pengembangan 
bahan pustaka secara tertulis merupakan suatu alat penting untuk mengarahkan segala 
aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, dan pemelihan dan 
pengembangan bahan pustaka. Proses pengembangan bahan pustaka di perpustakaan 
SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara 
Pembelian, dan hadiah dan disesuiakan dengan kebutuhan pemustaka yang dilayani 
atau khususnnya pelajar siswa di SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang. 
 
Kata Kunci : Pengembangan, Pengelolah Pemustaka, Layanan, Perpustakaan 

Sekolah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Dalam era informasi saat ini manusia tidak terlepas dari informasi yang 

sudah menjadi kebutuhan. Dalam dunia pendidikan informasi. Sangatlah 

dibutuhkan terutama dalam rangka mengakses berbagai data atau bahan 

informasi. Perpustakaan merupakan salah satu lembaga atau wadah yang 

dibentuk untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sekitar sehingga dapat mempermudah dalam mencari dan memanfaatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

Sebuah lembaga dapat dikatakan sebagai perpustakaan apabila 

memenuhi beberapa unsur pokok antara lain ada koleksi layanan, pemustaka, 

ruangan atau gedung, dan pustakawan. Dari unsur pertama kalimat tersebut 

tidak dapat dipisahkan antara koleksi dan layanan, sehingga pelayanan dalam 

sebuah perpustakaan merupakan salah satu kegiatan inti yang berinteraksi 

langsung kepada pemustaka dalam proses pemanfaatan koleksi perpustakaan 

yang telah diolah sebelumnya. Dalam kegiatan ini, pustakawan yang 

merupakan salah satu unsur yang memiliki tugas dan peran penting sehingga 

dari keempat unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak  

dapatdipisahkan.
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Keberadaan perpustakaan kini menjadi sangat penting sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, dalam pasal 3, 

dikatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,  

penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan 

dankeberdayaanbangsa. 

Bertolak dari fungsi perpustakaan di atas, peran pemerintah lewat 

perpustakaan sangat penting dalam hal meningkatkan sumber daya manusia 

melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kemampuan 

bersaing suatu bangsa tidak lagi hanya didasarkan pada kepemilikan sumber 

daya melainkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. 

Berkaitan dengan itu,perpustakaan mempunyai tugas memberi pelayanan  

kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa memandang 

jenis kelamin, ras, agama maupun umur. 

Setiap pemustaka, khususnya warga sekolah: guru, peserta didik, tenaga 

administrasi sekolah, dan yang lainnya akan memanfaatkan layanan yang 

disediakan perpustakaan sekolah dengan maksud agar mendapatkan informasi 

yang bermanfaat. Jika yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

akan muncul rasa puas. Sebaliknya, jika yang didapat tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan maka yang muncul adalah rasa tidak puas ataupun kecewa. 

Rasa puas ataupun tidak puas yang dirasakan pemustaka nantinya timbul 

karena hasil yang diberikan tidak sesuai kebutuhan dalam hal ini adalah 

perpustakaan sekolah. 
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Sebelum peneliti mengangkat permasalahan dalam tulisan ini, terlebih 

dahulu peneliti telah melakukan observasi dan pengamatan langsung serta 

informasi dari pengelola perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang, khususnya upaya pengembangan layanan pemustaka di 

Perpustakaan. Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh 

peneliti. 

Gambaran tentang perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan harapaan para pemustaka 

khususnya di bagian pelayanan sehingga para pemustaka belum puas dengan 

layanan yang diberikan. Khusus dalam layanan sirkulasi, sistem yang 

digunakan masih sistem manual, dimana proses peminjaman dan 

pengembalian buku masih menggunakan slip buku, pada bagian referensi, 

pemustaka yang dapat mengakses masih sangat terbatas, yakni pemustaka 

yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan tersebut, khusus sistem temu 

balik informasinya masih menggunakan kartu katalog belum diterapkan sistem 

OPAC (Online Public Acces Catalog), sehingga pemustaka sering mendapat 

kesulitan dalam temu balik informasi  sesuai dengan kebutuhan masing-

masing.  

Pustakawan dan pemustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, 

Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang kurang memanfaatkan teknologi 

informasi sehingga pemustaka kurang berminat untuk memanfaatkan fasilitas-

fasilitas yang ada. Dari hasil statistik pengunjung pada tahun 2015 tingkat 
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kujung pemustaka mencapai ±450, dan beberapa tahun kemudian tingkat 

kunjung pemustaka menurun sampai pada tahun 2017 yakni ± 430, hal ini 

membuktikan bahwa layanan di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan 

Maiwa, Kabupaten Enrekang masih perlu dikembangkan hingga dapat 

memuaskan pemustaka. 

 Atas dasar pemikiran di atas penulis memandang perlu mengkaji dan 

meneliti lebih detail untuk mengetahui dan menentukan berbagai cara dan 

strategi pengembangan layanan untuk memuaskan pemustaka saat berkunjung 

di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. 

Karenanya, sangat pentingnya sebuah pengembangan layanan di perpustakaan 

yang dapat meningkatkan kepuasan pemustaka, baik itu dari segi kenerja 

pustakawan maupun dari segi fasilitas-fasilitas yang ada. Layanan yang baik 

dan memuaskan menjadi indikator keberhasilan perpustakaan kepada 

pemustaka. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi dalam  pengembangan layanan pemustaka di 

perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 

Enrekang? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengembangkan layanan 

terhadap pemustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan 

Maiwa, Kabupaten Enrekang? 

 

 



5 
 

 
 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah pada pengembangan layanan 

pemustaka perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang yang diwakili dari beberapa orang yang dijadikan 

informan. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul pengembangan layanan pemustaka di 

perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. 

Deskripsi fokus ini dimaksudkan untuk memperjelas variabel-variabel 

yang dikaji di dalamnya sehingga dapat memberikan penjelasan yang di 

maksud dari penelitian ini. 

a. Pelayanan perpustakaan 

Pelayanan adalah proses atau kegiatan yang berkaitan dengan 

pendayagunaan koleksi dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan. 

Dengan kata lain, pelayanan merupakan proses berkesinambungan, 

suatu kegiatan yang terus-menerus dalam upaya mempertemukan 

koleksi dan fasilitas perpustakaan di suatu pihak dengan dengan 

pemustaka di pihak lain. Sudarsana dan Bastiano (2010: 323). 

 

Pelayanan perpustakaan tidak terbatas pada proses peminjaman 

saja, lebih jauh dari itu adalah menyediakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan, ditunjang oleh kelengkapan koleksi yang relevan dan 

petugas perpustakaan yang kompeten.Namun karena pembahasan 

tentang pelayanan sangat luas, maka penulis membatasi pembahasan 

tentang pelayanan.Penulis hanya membahas tentang jenis pelayanan 
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yang terdiri dari layanan koleksi umum, layanan referensi, dan 

layanan sirkulasi. 

b. Pengertian Kepuasan 

Kepuasan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri 

seseorang atau sekelompok orang yang telah berhasil mendapatkan 

sesuatu yang dibutuhkan dan dinginkan. Kepuasan pengguna 

informasi merupakan tingkat kesepadanan antara kebutuhan yang 

ingin dipenuhi dengan kenyataan yang diterima. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa layanan yang 

diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka dikembangkan secara 

berkesinambungan dan diarahkan untuk mencapai satu titik kepuasan 

(kesepadanan) antara suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan 

kenyataan atau realita yang di perolehnya, berikut beberapa jenis 

kepuasan: 

1. Pengembangan Layanan 

2. Pengembangan Pemustaka 

3. Pengembangangan Koleksi 

D. Kajian Pustaka 

Dalam membahas kegiatan pengembangan layanan pemustaka di 

perpustakaan Sekolah Dasar Negri Uru 96 Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang secara umum telah banyak ditulis dan disajikandalam karya ilmiah 

yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Buku Manajemen dan Organisasi Perpustakaan yang ditulis oleh Quraishy 

Mathar pada tahun 2012.buku ini membahas tentang manajemen 

organisasi perpustakaan dan kepustakawanan. 

2. Buku tentang manajemen dan administrasi perpustakaan yang ditulis oleh 

Andi Ibrahim pada tahun 2016. Buku ini membahas tentang manajemen 

perpustakaan dan administrasi perpustakaan. 

3. Skripsi dengan judul “ strategi pengelolah perpustakaan dalam 

meningkatkan pelayanan di sekolah menengah atas  (SMA) Negeri 4 

Enrekang Kabupaten Enrekang ditulis oleh Eka Safitri, UIN Alauddin 

Makassar (2017). Dalam skripsinya menjelaskan mengenai strategi, 

pengelolaan, dan pelayanan. 

4. Buku pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan ditulis oleh Andi 

Ibrahim pada tahun 2014. Buku ini membahas tentang perpustakaan masa 

kini, administrasi dan manajemen perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, 

literasi informasi, layanan perpustakaan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengembangan layanan pemustaka di perpustakaan 

SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam  mengembangkan layanan 

pemustaka  di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang. 

2. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Ilmiah 

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

kalangan guru dan tenaga administrasi sekolah, serta pustakawan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan SD Negeri 96 

Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dari hasil penelitian ini, maka sebagai kontribusi kepada pihak 

kampus khususnya bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang 

dapat digunakan penulis, pembaca, dan penyimak dalam penulisan 

berikutnya



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Pelayanan 

 

 Dalam kamus bahasa Indonesia, layanan atau pelayanan berarti perihal 

atau cara melayani, atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Dalam pernyataan 

ini bermakna perihal, cara melayani kebutuhan yang berupa informasi kepada 

pengguna. (KKBI, 2002:646). 

 Layanan perpustakaan berarti penyediaan bahan pustaka secara tepat dan 

akurat, sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa perpustakaan. Ada berbagai suatu 

perpustakaan. Dengan kata lain perpustakaan identik dengan layanan, karena tidak 

ada perpustakaan, jika tidak ada kegiatan layanan.  

Lebih lanjut dikemukakan pengertian layanan sebagaimana dikemukakan 

oleh Undang Sudarsana dan Bastiano: 

Pelayanan adalah proses atau kegiatan yang berkaitan dengan 

pendayagunaan koleksi dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan. Dengan 

kata lain, pelayanan merupakan proses berkesinambungan, suatu kegiatan 

yang terus-menerus dalam upaya mempertemukan koleksi dan fasilitas 

perpustakaan di suatu pihak dengan dengan pemustaka di pihak lain. 

Sudarsana dan Bastiano (2010: 323). 

 

Pelayanan merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan hubungan, baik sacara langsung maupun tidak langsung, terhadap 

pemustaka yang akan menggunakan jasa perpustakaan.  Pelayanan merupakan 

tujuan akhir yang ingin dicapai oleh perpustakaan. Seluruh kegiatan perpustakaan, 

mulai dari kepala perpustakaan sampai kepada semua urusan dan kelompok 

pustakawan, diarahkan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pelayanan 

perpustakaan berjalan dengan lancar dan baik. 
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Pelayanan perpustakaan tidak terbatas pada proses peminjaman bahan 

pustaka saja, lebih jauh dari itu adalah menyediakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan ditunjang oleh kelengkapan koleksi yang relevan, dan petugas 

perpustakaan yang kompeten. Yang termasuk ke dalam kelompok ini meja dan 

kursi belajar, pencahayaan ruangan, dan lain-lain. 

Salah satu kompenen yang tidak kalah pentingnya dalam pelayanan 

perpustakaan adalah tersedianya peraturan dan tata tertib perpustakaan. Ini 

diperlukan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pemustaka di perpustakaan. 

Bagaimana pun banyaknya pemustaka di perpustakaan akan dapat terkendali 

ketertibannya apabila peraturan dan tata tertib perpustakaan tersedia dan dapat 

diimplementasikan dengan baik. 

Pelayanan perpustakaan merupakan ujung tombak jasa perpustakaan karena 

bagian ini pertama kali berhubungan dengan pemustaka. Pelayanan perpustakaan 

bertujuan untuk membantu pemustaka yang ada diperpustakaan dan sebaliknya 

perpustakaan harus melayani kebutuhan para pemustaka secara maksimal karena 

pelayanan perpustakaan baru akan terasa manfaatnya bila informasi yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan pemustaka oleh Muchyidin: (1980:2) 

Kegiatan pelayanan perpustakaan merupakan suatu unit kerja 

perpustakaan yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan layanan, 

bimbingan, informasi dan pengarahan sampai pada pengadannya agar para 

pemustaka perpustakaan dapat memperoleh kesempatan dan fasilitas 

semaksimal mungkin untuk menelusuri dan mempelajari informasi yang 

diperlukan sesuai kebutuhan. 

Bahan pustaka tercetak dan non tercetak agar dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin dan pemustaka dapat menggunakan materi yang ada diperpustakaan 

dengan cepat dan tepat, maka di perlukan pelayanan yang memadai. Pelayanan 
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perpustakaan bertujuan untuk menyajikan informasi guna kepentingan 

pelaksanaan proses belajar dan rekreasi bagi semua warga masyarakat dengan 

mempergunakan bahan pustaka. Menentukan cara atau sistem pelayanan yang 

paling tepat perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya, jenis 

perpustakaan, sistem terbuka atau tertutup, jumlah bahan pustaka tenaga 

pengelolah serta keamanan. 

B. Tujuan dan Fungsi Layanan  

 Tujuan pustakawan memberikan layanan bahan pustaka kepada 

masyarakat pemakai adalah agar bahan pustaka yang telah dimiliki perpustakaan 

dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemustaka. Layanan perpustakaan 

berfungsi mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang dibutuhkan dan 

diminati. 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai tugas melayani 

seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkatan usia, tingkat sosial dan 

tingkat pendidikan, perpustakaan umum lazimnya berada di setiap 

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan yang mempunyai koleksi yang 

bersifat umum dan berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya, 

(Andi Ibrahim, 2014:39) 

1. Tujuan Pelayanan 

adapun tujuan dari pelayanan perpustakaan adalah melayani pembaca 

memperoleh bahan perpustakaan yang mereka perlukan, agar 

pemustaka mengetahui apa yang ada di perpustakaan  maupun 
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kegiatan-kegiatan perpustakaan yang lain, misalnya kegiatan promosi 

perpustakaan, Nasution ( 1990:139) 

2. Fungsi Layanan 

Adapun fungsi dari layanan menurut Nasution (1990:139) adalah 

sebagai berikut: 

a. Perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada pembaca 

b. Memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengadakan 

penelitian 

c. Mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang mereka 

minta 

d. Menyelenggarakan kegiatan yang membuat pembaca senang 

datang keperpustakaan 

e. Pengadaan bahan-bahan pustaka yang dikehendaki pengguna 

sesuai dengan kebutuhan informasi. 

C. Jenis Layanan 

Agar tujuan perpustakaan dapat tercapai, perpustakaan perlu melakukan tiga 

jenis pelayanan, yaitu: 

1. Pelayanan koleksi umum atau informasi 

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang bersifat memberitahu 
pemakai perpustakaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 
perpustakaan, alur kegiatan perpustakaan, dan pemberian informasi 
lainnya seperti buku baru, rencana promosi perpustakaan, pameran buku 
dan sebagainya.Sudarsana dan Bastiano (2010: 323). 

 

Dalam pelayanan kepada pembaca lebih umum dijelaskan bahwa 

untuk suatu perpustakaaan diukur dari kemampuannya memberikan buku 
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yang tepat kepada pemustaka pada suatu buku tersebut 

dikehendaki.(Sugna,1992:129). Pelayanan informasi merupakan pusat 

pelayanan media pendidikan yang berkembang sampai kepada pelayanan 

informasi ilmu pengetahuan yang terbaru. Pada umumnya, hakikat 

kegiatan pelayanan perpustakaan adalah memyebarluaskan hasil-hasil 

penemuan, konsep-konsep, wawasan-wawasan, dan inovasi terbaru kepada 

pemustaka. Penyebaran informasi ini adalah pekerjaaan pelayanan suatu 

perpustakaan. Pelayanannya dalam bentuk memberikan informasi kepada 

pemustaka perpustakaan.Informasi ini bukan hanya keterangan atau 

penerapan saja, tetapi pemberitahuan tentang informasi yang terbaru. 

Pelayanan informasi tidak menyediakan layanan jasa dalam bentuk 

jawaban informasi lansung seperti ya atau tidak, tetapi menyiapkan 

jawaban informasi atau pengalaman yang berhubungan dengan apa yang 

di butuhkan pemustaka sehingga pertanyaan yang terus dikembangkan 

bisa terjawab, walaupun jawaban pasti tidak tersedia, tetapi dengan cara 

lain seperti dorongan dan semangat yang diberikan merupakan proses 

fasilitas untuk dapat memperoleh informasi itu. 

Selain itu segala keputusan yang diajukan oleh pusat pemrosesan 

informasi berasal dari berbagai bagian yang ada pada suatu sistem. Salah 

satu bagian tersebut adalah perpustakaaan yang berada pada pusat 

material. Dengan menggunakan jasa pusat pemrosesan informasi, 

manajemen perpustakaan dapat memilih informasi unruk merumuskan 

kebijakan suatu sistem admistrasi perpustakaan. Pepustakaan merupakan 



14 
 

 
 

sumber informasi bagi pemustaka dan penyimpanan dokumentasi 

informasi. 

2. Pelayanan Sirkulasi 

a. Pengertian  

Sebuah perpustakaan sebagai tempat menyimpan, mengelola, 

dan menyebarluaskan informasi mempunyai berbagai kegiatan 

pelayanan. Salah satu di antaranya adalah pelayanan 

sirkulasi.“Pelayanan sirkulasi adalah suatu kegiatan pencatatan sebagai 

bukti bahwa pemustaka meminjam bahan pustaka”.Undang Sudarsana 

dan Bastiano (2010: 324). Pelayanan peminjaman segala kegiatan 

kerja berupa pemberian bantuan kepada pemustaka perpustakaan 

dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka, kegiatan 

kerja ini sering disebut “sirkulasi” yang bermakna mengedarkan 

koleksi perpustakaan kepada pemustaka 

Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi sering dikenal dengan 

peminjaman. Namun demikian pengertian pelayanan sirkulasi 

sebenarnya adalah “mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang 

berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan 

dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna jasa 

perpustakaan”. Lasa (1995:1). Dengan pengertian ini dapat dipahami 

bahwa bagian ini merupakan suatu kegiatan, pekerjaan perpustakaan 

yang berkaitan dengan peminjaman maupun pengembalian. 
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b. Tujuan 

 Jenis pelayanan yang dekat dengan pemustaka ini merupakan 

bagian penting dalam suatu perpustakaan. Andi ibrahim (2016 : 136) 

menyatakan bahwa pelayanan sirkulasi disediakan bagi pemustaka   

dengan tujuan:  

Supaya pemustaka mampu memanfaatkan koleksi tersebut semaksimal 

mungkin. 

1) Mudah diketahui siapa yang meminjam koleksi tertentu, dimana 

alamatnya serta kapan koleksi itu harus kembali. Dengan demikian 

apabila koleksi itu diperlukan pemustaka lain, akan segera 

diketahui alamat peminjam atau dinantikan pada waktu 

pengembalian. 

2) Terjaminnya pengembalian peminjam dalam waktu yang jelas 

dengan demikian keamanan bahan pustaka akan terjaga. 

3) Diperoleh data kegiatan perpustakaan terutama yang berkaitan 

dengan pemanfaatan koleksi 

4) Apabila terjadi pelanggaran akan segera diketahui. 

c. Syarat 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Andi Ibrahim (2016 : 136) 

menyatakan bahwa  perlu di perhatikan syarat- syarat dalam 

pelayanan sirkulasi: 
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1) Pencatatan kegiatan dapat dilakukan secara teratur, sebab 

keteraturan ini akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas 

pustakawan. 

2) Prosedur yang dianut sederhana, mudah diikuti dan tidak banyak 

menimbulkan masalah. 

3) Pekerjaan-pekerjaan itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 

Sebab peminjaman akan lebih senang apabila dapat segera dilayani 

dalam waktu yang singkat. 

4) Keamanan koleksi dapat dijaga dengan baik, sebab buku dan bahan 

lain berisi rekaman hasil pemikiran pustakwan yang harus dijaga 

kelestarian dan keamanannya.  

d. Sanksi 

Sanksi diberikan kepada pemustaka yang melanggar peraturan, 

dengan dikenakan sanksi, diharapkan disiplin akan tetapi terjaga dan 

rasa memiliki perpustakaan makin tinggi. 

Macam-macam sanksi: 

1) Terlambat mengembalikan bahan pustaka dikenakan denda 

Menghilangkan buku harus mengganti dengan bahan pustaka yang sama 

atau dengan uang paling sedikit dua kali lipat harga buku baru. 

3. Pelayanan Referensi 

Kata referensi berasala dari bahasa inggris “reference” berarti menunjuk 

kepada, menyebut. Sering diartikanpula dengan acuan, rujukan, sebab jenis 
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koleksi ini sengaja dipersiapkan untuk memberikan informasi, penjelasan 

dalam hal-hal tertentu, Andi Ibrahim (2014: 174). 

Kenudian dalam kamus bahasa Inggris (Echols dan Shadily, 2003:473) 

referensi berasal dari kata Inggris to refer yang artinya menunjuk atau 

merujuk. Di dalam perpustakaan artinya menunjuk kepada sesuatu bahan-

bahan rujukan yang dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

pengunjung perpustakaan. Makin lengkap bahan rujukan yang dimiliki 

perpustakaan makin mampulah pustakawan menjawab pertanyaan yang 

diajukan pengunjung. Dengan demikian pengunjung akan puas dalam 

usahanya mencari informasi di perpustakaan. 

Ada 3 jenis layanan referensi dasar (pokok) yang pada teorinya 

digolongkan secara terpisah, tetapi pada prakteknya terkadang dilakukan 

secara bersama-sama. Ketiga jenis layanan referensi tersebut:  

1. layanan informasi yang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-

pertanyaan pemustaka sesuai kebutuhan informasi mereka mulai dari 

informasi yang sangat sederhana sampai dengan informasi yang sangat 

kompleks, melayani kebutuhan informasi pemustaka dengan cara 

melakukan kerjasama,  

2. silang layan dan lain sebagainya. adalah pembelajaran (instructional) yaitu 

memberikan petunjuk dan pengajaran kepada pemustaka untuk dapat 

menemukan letak informasi (locate information) yang dibutuhkan secara 

mandiri atau membantu pemustaka untuk memilih dan menggunakan alat-

alat bantu (reference tools) yang ada seperti menggunakan koleksi 
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referensi, menggunakan catalog, menggunakan database online, internet 

dan lain sebagainya.  

3. Jenis layanan yang ketiga adalah bimbingan (guidance) yaitu membantu 

pemakai perpustakaan dalam memanfaatkan perpustakaan. Jadi semacam 

bimbingan pemakai perpustakaan (Users Guide).  

Dari hasil penjelasan diatas adapun tujuan pelayanan referensi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Membimbing pengguna jasa perpustakaan agar memanfaatkan maksimal 

mungkin akan koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan. Mereka 

diharapkan mampu mandiri dalam menggunakan sumber tersebut. 

b. Memilih sumber rujukan yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan 

dalam bidang tertentu. 

c. Memberi pengarahan kepada pengguna untuk memperluas wawasan 

mereka dalam suatu topik, subjek, karena penjelasan suatu masalah 

diberikan oleh beberapa sumber dengan gaya yang berbeda. 

d. Mendayagunakan sumber rujukan semaksimal mungkin dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan  

e. Tercapainya efisien tenaga , biaya, dan waktu 

4. Layanan Ruang Baca 

Ruang Baca adalah layanan penyediaan ruang baca bagi pemustaka yang 

memilih untuk menelusur dan membaca secara langsung informasi yang 

dibutuhkan di ruang baca perpustakaan, Quraisy Mathar (2011: 49) 
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Sebuah gedung perpustakaan harus memperhatikan dan memperhitungkan 

aspek daya tampung dalam ruangan baca perpustakaan, ruang baca perpustakaan 

yang baik adalah ruang baca yang dapat menampung jumlah pengunjung sekitar 

30-40 orang, Zulfika Zen (2012: 82). 

D. Unsur-Unsur Layanan 

Dalam menyelenggarakan kegiatan layanan di perpustakaan tidak terlepas 

dari unsur-unsur layanan diantaranya sebagai berikut: 

1. Fasilitas merupakan ungsur penunjang agar perpustakaan dapat berfungsi 

dengan baik. Sebagai sarana utama adalah ruang yang sesuai dengan 

jumlah koleksi dan jumlah pemakainya. Selain itu juga diperlukan sarana 

dan prasarana. 

2. Koleksi merupakan unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan 

layanan di perpustakaan. Keberadaan koleksi di layanan harus dibina, 

dirawat, diatur secara tepat sehinga memudakan pemakai dalam mencari 

koleksinya. Isi koleksi harus disesuaikan dengan tujuan layanan pada siapa 

pemakainya. Koleksi dapat berupa buku, majalah, surat kabar, karya rekam, 

peta, likusan dan sebagainya. 

3. Tugas layanan merupakan pergerakan dan penyelenggara kegiatan layanan. 

Petugas di bagian layanan di tuntut untuk terampil, ramah, berwawasan luas, 

rajin, cepat tanggap, dan siap membantu pemakai dalam menemukan 

informasi yang sedang di butukan. 

4. Pemustaka merupakan unsur pendukung dan penentu dalam kegiatan 

layanan perpustakaan. Pemustaka sebagai anggota masyarakat memerlukan 
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layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Pemustaka 

berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, oleh karena itu 

pustakawan seharusnya mampu mengenali kebutuhan informasi bagi 

pemustakanya. 

E. Sistem Layanan 

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang pada 

pelaksanaanya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraanya.layanan 

perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila sistem layanan yang 

digunakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 

Ada tiga sistem layanan perpustakan, yakni sistem layanan terbuka 

(open access), sistem layanan tertutup (close acces), dan sistem layanan 

campuran (mixed access), ketiga sistem layanan ini ada hubungannya dengan 

cara bagaimana perpustakaan memberikan kesempatan kepada pemustaka 

untuk menemukan bahan pustaka. Adapun penjelasan dari ketiga sistem ini 

yaitu:  

a. Sistem Layanan Terbuka (open access) 

Sistem layanan ini memberikan kebebasan kepada pemustaka 

untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang diperlukan secara 

langsung.Tujuan sistem layanan terbuka adalah memberikan 

kesempatan kepada pemakai atau pemustaka untuk mendapatkan 

koleksi seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca-baca, tetapi 

mengetahui berbagai alternatif dari pilihan koleksi yang ada dirak, 

yang kira-kira dapat mendukung penelitiannya.Sistem layanan terbuka 
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biasanya diterapkan untuk layanan di perpustakaan umum, 

perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tunggi. 

   Adapun definisi lain dari sistem layanan terbuka adalah “suatu 

sistem layanan yang memperbolehkan pegunjung perpustakaan masuk ke 

ruangan koleksi untuk melihat-lihat, membuka-buka pustaka, dan 

mengambilnya dari tempat atau dipinjam untuk dibawa pulang”. 

Soeatminah (1991:130). 

Ada beberapa kelebihan dari sistem layanan terbuka (open access), 

antara lain adalah: 

1) Pemustaka bebas memilih bahan pustaka dirak 

2) Pemustaka tidak harus menggunakan katalog. 

3)  Pemustaka dapat mengganti bahan pustaka yang isinya mirip, jika 

bahan pustaka yang dicari tidak ada. 

4) Pemustaka dapat membandingkan isi bahan pustaka dengan judul 

yang dicarinya. 

5)   Menghemat bahan pustaka lebih bermanfaat dan didayagunakan. 

6)  Menghemat tenaga petugas layanan. 

Selain kelebihan juga terdapat kelemahan sistem layanan terbuka, 

antara lain adalah: 

1) Pemustaka cenderung mengembalikan bahan pustaka seenaknya, 

sehingga mengacaukan dalam penyusunan bahan pustaka di rak. 

2) Lebih besar kemungkinan kehilangan bahan pustaka. 
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3) Tidak semua pemustaka paham benar dalam mencari bahan 

pustaka dirak apalagi jika koleksinya sudah banyak. 

4)  Bahan pustaka lebih cepat rusak. 

5) Terjadi perubahan susunan bahan pustaka di rak, sehingga perlu 

penambahan terus menerus. 

b. Sistem layanan tertutup (close access) 

Adapun definisi layanan tertutup adalah suatu sistem yang tidak 

memperbolehkan pemustaka perpustakaan masuk keruangan 

koleksi.Pengunjung atau pemustaka memilih bahan pustaka yang ingin 

dipinjamnya melalui katalog perpustakaan, dan setelah ditemukan sandi 

bukunya pemustaka dapat meminta kepada pustakawan untuk 

mengambilnya. (Soetminah,1991:131). 

Pada sistem layanan koleksi tertutup, pemustaka tidak boleh 

langsung mencari dan mengambil bahan pustakan di rak, tetapi 

pustakawan perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilnya di 

rak. Dengan menggunakan sistem ini pustakawanakan lebih sibuk 

karena harus mencari bahan pustaka dirak, terutama pada jam-jam 

sibuk pada saat banyak pemustaka yang memerlukan bahan pustaka, 

oleh karena itu pemustaka harus mencari nomor panggil bahan pustaka 

melalui katalog yang disediakan. 

Kelebihan dengan menggunakan sistem layanan tertutup adalah 

sebagai berikut: 
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1) Bahan pustaka tersusun rapi dirak, karena hanya pustakawan yang 

mengambil dan mengembalikan koleksi. 

2) Kemungkinan kehilangan bahan pustaka sangat kecil. 

3) Bahan pustaka tidak cepat rusak. 

4) Penempatan kembali bahan pustaka yang telah digunakan ke rak 

lebih cepat. 

5) Pengawasan dapat dilakukan secara longgar. 

6) Proses temu kembali dapat dilakukan lebih efektif. 

Adapun kekurangan dengan menggunakan sistem layanan tertutup 

adalah sebagai berikut: 

1) Pemustaka tidak bebas dan kurang puas dalam menemukan bahan 

pustaka. 

2) Bahan pustaka yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka. 

3) katalog cepat rusak. 

4) Tidak semua pemustaka paham dalam menggunakan teknik mencari 

bahan pustaka melalui katalog. 

5)  Tidak sama koleksi dimanfaatkan dan didayagunkan oleh 

pemustaka. 

6)  Perpustakaan lebih sibuk. 

c. Sistem Layanan Campuran (mixed access) 

Pada sistem layanan campuran perpustakaan dapat menerapkan 

dua sistem pelayanan sekaligus, yaitu pelayanan sistem terbuka dan 



24 
 

 
 

pelayanan sistem tertutup.Perpustakaan yang menggunakan sistem  

layanancampuran biasanya memberikan pelayanan secara tertutup 

untuk koleksi skripsi, koleksi referensi atau tesis, sedangkan untuk 

koleksi lainya menggunakan sistem layanan tebuka.Sistem layanan 

campuran ini biasanya diterapkan di perpustakaan peruguruan tinggi 

dan perpustakaan sekolah. 

Kelebihan layanan campuran ini biasanya diterapkan di 

perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakan sekolah. Kelebihan 

sistem layanan campuran adalah sebagai berikut: 

1) Pemustaka langsung menggunakan koleksi referensi dan koleksi 

umum secara bersamaan. 

2) Tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi referensi. 

3) Menghemat tenaga layanan. 

Adapun kelemahan sistem layanan campuran adalah sebagai berikut: 

1) Pustakawan sulit mengontrol pemustaka yang menggunakan koleksi 

referensi dan koleksi umum sekaligus. 

2) Ruang koleksi referensi dan koleksi umum menjadi satu. 

3)  Perlu pengawasan yang lebih ketat. 

F. Perpustakaan Sekolah 

1) Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar penting dalam 

proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 

Tahun 2007, “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 
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karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang 

baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi para siswa sebagai penggunaan perpustakaan.” 

Dalam UU Perpustakaan No.43 tahun 2007 pasal 20   Perpustakaan 

terdiri atas. 

a. Perpustakaan Nasional; 

b. Perpustakaan Umum; 

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan 

e. Perpustakaan Khusus. 

Perpustakaan sekolah sangat diperlukan keberadaanya menurut 

(Darmono, 2007) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat 

diperlukan keberadaanya dengan pertimbangan bahwa: 

1. Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar dilingkup 

sekolah 

2. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen sistem 

pengajaran 

3. Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang 

kualitas pendidikan dan pengajaran 

4. Perpustakaan sekolah sebagai labolatorium belajar yang 

memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan memperluas 

kemampuan untuk membaca, menulis, berfikir dan berkomunikasi. 
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“Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di 

lingkungan sekolah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas 

untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut”. (Surochman, 2007:2) 

Perpustakaan sekolah juga merupakan sebuah perpustakaan yang 

dikelolah yang terdapat di sekolah dengan tujuan membantu sekolah 

mencapai tujuanya, perpustakaan sekolah juga dapat kita lihat mulai dari 

taman kanak-kanak hinga sekolah menengah atas, koleksi perpustakaan 

sekolah bukanlah buku ajar, melainkan buku penunjang pelajaran serta fisik, 

konsep ini perlu dipahami meningat sebagian besar perpustakaan sekolah 

menekankan koleksinya pada buku ajar, buku ajar seharusnya dimiliki murid 

sehingga perpustakaan sekolah cukup menunjangnya dengan bukun lain. 

Perpustakaan sekolah juga melayani keperluan baca guru dan murid 

karena yang dilayani dua kelompok yang berlainan, sering kali beberapa buku 

khusus untuk guru dipinjam selama satu semester sedangkan untuk murid 

cukup satu sampai 3 hari saja. 

2) Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah 

Bafadal (2009:5) menyebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan 

pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah 

diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam 

proses belajar mengajar. Yusuf & Suhendar (2007:3) menyebutkan tujuan 

didirikannya perpustakaan tidak terlepas dari tujuan diselenggarakannya 

pendidikan sekolah secara keseluruhan, yaitu memberikan bekal kemampuan 
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dasar kepada siswa, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan 

menengah. 

Manfaat perpustakaan sekolah menurut Bafadal (2009:5) adalah 

sebagai berikut. 

a) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap 

membaca. 

b) Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 

c) Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang 

akhirnya siswa dapat belajar dengan mandiri. 

d) Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik 

membaca. 

e) Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa. 

f) Perpustakaan sekolah dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab. 

g) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan 

tugas-tugas sekolah. 

h) Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-

sumber pengajaran. 

i) Perpustakaan sekolah dapat membentuk siswa, guru-guru dan staf 

sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

 



28 
 

 
 

 

3) Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Bafadal (2009:6) menyebutkan bahwa perpustakaan sekolah itu 

merupakan sumber belajar, karena kegiatan yang paling tampak pada setiap 

kunjungan siswa adalah belajar, baik belajar masalah-masalah yang 

berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang diberikan di kelas, 

maupun buku-buku lain yang tidak berhubungan langsung dengan mata 

pelajaran yang diberikan di kelas. Apabila ditinjau dari sudut tujuan siswa 

mengunjungi perpustakaan sekolah, maka ada yang tujuannya untuk belajar, 

untuk berlatih menelusuri buku-buku perpustakaan sekolah, untuk 

memperoleh informasi, bahkan ada yang tujuannya hanya untuk mengisi 

waktu senggang atau sifatnya rekreatif. 

Beberapa fungsi perpustakaan sekolah menurut Bafadal (2009:6) adalah 

sebagai berikut. 

a.  Fungsi Edukatif 

Segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi 

yang dikelolanya banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar dan 

memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, 

sehingga di kemudian hari para siswa memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan dirinya lebih lanjut. 
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b.  Fungsi Informatif 

Mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat memberikan 

informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa 

dan guru. 

c.  Fungsi Rekreasi 

Fungsi ini bukan merupakan fungsi utama dari dibangunnya perpustakaan 

sekolah, namun hanya sebagai pelengkap saja guna memenuhi kebutuhan 

sebagian anggota masyarakat sekolah akan hiburan intelektual. 

d.  Fungsi Riset dan Penelitian 

Koleksi perpustakaan sekolah dapat dijadikan bahan untuk membantu 

dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. 

 

4) Tugas/Kegiatan Perpustakaan Sekolah 

Yusuf dan Suhendar (2007:7) menyebutkan bahwa terdapat tiga kegiatan 

utama dari perpustakaan sekolah, yaitu kegiatan penghimpunan, pengolahan dan 

penyebarluasan segala  macam informasi pendidikan kepada para siswa, dan guru. 

Secara lengkap ketiga kegiatan utama perpustakaan sekolah tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

a) Menghimpun atau mengumpulkan, mendayagunakan, memelihara, 

dan membina secara terus menerus bahan koleksi atau sumber informasi 

(bahan pustaka) dalam bentuk apa saja, seperti buku, majalah, surat kabar 

dan jenis koleksi lainnya. 
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b) Mengolah sumber informasi yang telah disebutkan di nomor satu dengan 

menggunakan sistem dan cara tertentu, sejak dari bahan-bahan tersebut 

datang ke perpustakaan sekolah sampai kepada siap untuk disajikan atau 

dilayankan kepada para penggunanya yakni para siswa dan guru di 

lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kegiatan ini antara lain meliputi 

pekerjaan penginventarisasian, pengklasifikasian atau penggolongan 

koleksi, pengkatalogan, pelabelan, pembuatan alat pinjam dan lain-lain. 

c) Menyebarluaskan informasi atau bahan-bahan pustaka kepada segenap 

anggota yang membutuhkannya sesuai dengan kepentingannya yang 

berbeda satu sama lain. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah pelayanan 

referensi dan informasi, pelayanan peminjaman koleksi, pelayanan 

promosi, pelayanan bimbingan kepada pembaca dan sebagainya termasuk 

pelayanan kepada para siswa dan guru dalam rangka mencari informasi 

yang berkaitan dengan bidang minatnya. 

5) Kualitas Layanan Perpustakaan Sekolah 

Kualitas menurut ISO 9000 (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006: 

175).adalah: ”degree to which a set of inherent characteristics fulfils 

requirement” (derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam 

memenuhi persyaratan). Persyaratan dalam hal tersebut adalah kebutuhan atau 

harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Dengan demikian 

kualitas seperti yang diinterpretasikan oleh ISO 9000 tersebut merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana output dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. 
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Lupiyoadi dan Hamdani (2006: 175) menyatakan, bahwa pada 

dasarnya konsep kualitas bersifat relatif, yang bergantung pada perspektif 

yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Terdapat tiga 

orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama lain (1) persepsi 

konsumen; (2) produk (jasa); (3) proses. Perpustakaan adalah merupakan 

organisasi yang memproduksi jasa, di sini diperlukan konsistensi untuk ketiga 

orientasi tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Di dalam dunia bisnis, konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. 

Kepuasan pelanggan adalah merupakan evaluasi purnabeli yang merupakan 

pemilihan alternatif yang dipilih paling tidak memberikan hasil (outcome) yang 

sama atau melebihi harapan. Namun akan terjadi hal yang sebaliknya, yaitu 

ketidakpuasan akan terjadi apabila hasil yang didapatkan tidak dapat memenuhi 

harapan dari pelanggan (Tjitptono, 2008: 38). 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan (service quality) dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan persepsi dari para siswa sebagai penggunaan 

perpustakaan atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima dengan pelayanan 

yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu 

perpustakaan. 

Penilaian siswa sebagai penggunaan perpustakaan terhadap kualitas jasa 

perpustakaan akan terjadi selama proses penyampaian pelayanan. Setiap kontak 

yang terjadi antara pihak perpustakaan dengan pengguna merupakan gambaran 
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mengenai suatu moment of truth, yaitu suatu peluang untuk memuaskan atau tidak 

memuaskan siswa sebagai penggunaan perpustakaan (Jafar, 2005: 48). 

Pelayanan didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu  pihak kepada pihak lain, hal tersebut pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi tercapainya kepuasan pada konsumen (Kotler, 2002: 83). Dengan demikian, 

jika dalam kenyataannya atau pelayanan yang diberikan melebihi dari yang 

diharapkan oleh para siswa sebagai penggunaan perpustakaan, mereka 

akanmerasa sangat puas. Namun jika pelayanan yang diberikan perpustakaan 

sama dengan yang diharapkan mereka akan puas. Sebaliknya jika layanan yang 

diberikan tidak sesuai atau bahkan dibawah harapannya, maka mereka akan 

merasa tidak puas atau bahkan sangat tidak puas. 

Dewasa ini masyarakat semakin membutuhkan pelayanan yang efisien 

responsif, dan berkualitas. Kotler dalam Jafar (2005: 48) menyatakan bahwa 

kualitas akan dimulai dari penerima layanan dan akan berakhir pada persepsi 

penerima layanan, dalam hal ini adalah siswa sebagai pengguna perpustakaan. 

Dengan demikian, citra kualitas pelayanan perpustakaan yang baik bukanlah 

berdasarkan sudut pandang dari pihak perpustakaan, melainkan berdasarkan sudut 

pandang siswa sebagai pengguna perpustakaan. 
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Hal tersebut berarti bahwa seharusnya perpustakaan mampu merespon 

dengan menyediakan layanan yang terbaik untuk siswa sebagai pengguna 

perpustakaan, sehingga pustakawan ditutuntut untuk dapat melayani dengan 

sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dewasa ini terjadi 

perubahan trend dalam hal perilaku siswa sebagai pengguna perpustakaan, 

sehingga diperlukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

perpustakaan yang berorientasi kepada siswa sebagai penggun perpustakaan (user 

oriented). 

Untuk menciptakan kepuasan siswa sebagai pengguna perpustakaan, 

perpustakaan harus dapat memenuhi harapan dari siswa sebagai pengguna 

perpustakaan tersebut. Seperti dinyatakan oleh Tjiptono (2008: 98), bahwa 

harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa 

yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengonsumsi suatu produk. 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengonsumsi apa yang ia beli. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi harapan pelanggan, seperti 

pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, serta informasi dan 

janji-janji perusahaan dan para pesaing (Tjiptono, 2008: 98). Dengan melihat 

pernyataan tersebut perpustakaan harus dapat memberikan pengalaman yang 

menyenangkan terhadap siswa sebagai penggunaan perpustakaan, sehingga 

perpustakaan akan mendapat opini yang baik. Kelengkapan informasi di 

perpustakaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena 
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perpustakaan juga mendapat pesaing dalam dunia penyediaan informasi lainnya 

dan internet. 

Dengan demikian untuk dapat memberikan kepuasan kepada siswa sebagai 

penggunaan perpustakaan, maka perpustakaan perlu terus mengikuti dan 

mengembangan teknologi komunikasi dan informasi, guna memberikan pelayanan 

kepada siswa sebagai penggunaan perpustakaan kapan saja dan di mana saja. Jika 

perpustakaan dapat melakukan hal tersebut maka kepuasan siswa sebagai 

pengguna perpustakaan akan terpenuhi, yang kemudian akan berdampak pada 

kualitas pelayanan perpustakaan. 

Menurut Rahayuningsih (2007: 86) karakteristik layanan pemustaka yang 

berkualitas dapat dilihat dari: 

a. Koleksi 

b. Fasilitas 

c. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia adalah petugas yang ada dibagian pelayanan. 

Karakteristik sumber daya manusia yaitu: 

1. Kesopanan dan keramahan petugas memberi layanan terutama 

bagi petugas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. 

2. Tanggung jawab dalam melayani pengguna perpustakaan 

3. Empati, wajar dan adil dalam memecahkan masalah dan 

menangani keluhan pengguna 

4. Profesionalisme petugas perpustakaan di bagian layanan 

pengguna tercermin dalam diri petugas yang senantiasa 
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memberikan layanan yang diawali dengan senyum yaitu siap 

mengutamakan pelayanan, menyenangkan dan menarik serta 

antusias/bangga pada profesi, ramah dan menghargai pengguna 

jasa kemudian tabah ditengah kesulitan. 

6)  Usaha Pengelolah Dalam Meningkatkan Layanan 

 

Adapun usaha- usaha pustakawan dalam meningkatkan pelayanan 

perputakaan menurut Karmidi Martoadmodjo, (2009: 26) sebagai berikut: 

d. Sikap ramah dan penampilan yang baik para pustakawan dalam 

memberikan layanan mereka 

e. Menyediakan brosur tentang kegiatan yang ada di perpustakaan 

f. Mengadakan berbagai perlombaan yang ada di perpustakaan 

g. Mengadakan studi tour bersama di perpustakaan 

h. Mengundang tokoh masyarakat atau pakar untuk mengadakan 

ceramah, menceritakan pengalaman mereka dan sebagainya 

i. Membuat jadwal kegiatan yang teratur , memetikbahan yang 

dimiliki perpustakaan  

Pengembangan daya atau kekuatan pustakawan biasanya diperoleh 

dari kualitas layanan kepada pihak lain dan itu memang harus dipisahkan 

dengan diri, maka yang perlu dilakukan adalah kerja sama, konsultasi, 

peningkatan pengelolaan, keramah-ramahan dan kesabaran. 

 Dengan sikap yang ramah kepada setiap pemustakaa akan 

menambah minat kunjung para siswa/i untuk datang ke perpustakaan, 

begitupun pemantapan sarana dan prasaran juga sebagai penunjang untuk 
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membuat para pengunjung perpustakaan merasa nyaman dan betah di 

dalam perpustakaan, kemudian penerapan strategi layanan dalam sebuah 

perpustakaan juga sangat penting seperti misalnya kegiatan promosi atau 

kunjungan ke setiap kelas. 

Menurut Endang Fatmawati (2013: 45) ada beberapa bentuk 

ukuran dari sikap Courtesy pustakawan yang dapat dilakukan dalam 

melayani pemustaka, anatara lain: 

1. Penuh perhatian (Antentive) pustakawan mampu berkonsentrasi penuh 

dan menunjukkan sikap bertindak cepat dalam melayani  

2. Penuh pertolongan (Helpful), pustakawan mampu menyediakan 

bantuan baik dalam bentuk kemudahan maupun pemberian informasi 

tanpa pemustaka harus meminta terlebih dahulu 

3. Tenggang rasa (Considerate), pustakawan menunjukkan sikapempati 

kepada pemustaka 

4. Sopan (polite), pustakawan pada saat melayani pemustaka selalu 

bertingkah laku secara baik dan menyenangkan dengan menggunakan 

kata-kata ramah. 

5. Peduli (respectful), pustakawan menggunakan panggilan hormat 

kepada pemustaka. 

F. Integrasi Keislaman 

Dilihat secara umum, perpustakaan hampir sama dengan toko buku yang 

membedakan keduanya, toko buku menyediakan buku untuk di jual dan 
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memperoleh keuntungan tetapi perpustakaan meyediakan koleksi untuk di 

pinjamkan ke pemustaka.  

Perpustakaan sebagai alat pendidikan dalam sistem pendidikan modern sekarang 

ini harus dibina dan ditempatkan pada proporsinya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjalankan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif yang dapat menunjang 

program lembaga dimana ia bernaung. Agar perpustakaan dapat mengembangkan 

perannya dengan baik, maka perpustakaan harus dikelola dan diorganisir 

sedemikian rupa. Dengan kata lain bahwa kelancaran perpustakaan sebagian besar 

tergantung pada cara mengatur dan mengelolahnya. Tola (2007:1) 

 

Hanya mungkin kita kurang menyadari akan pentingnya ilmu dan melupakan 

firman Allah swt. dalam Al-Qur’an surah Al-alaq/96:1. 

ُم ٱلهِذي ع لهم  بِٱۡلق ل  ٱۡقر   بُّك  ٱۡۡل ۡكر  ر  ۡأ و  ن  ِمۡن ع ل ٍق ٱۡقر  نس َٰ ل ق  ٱۡۡلِ ل ق  خ  ب ِك  ٱلهِذي خ  ۡأ بِٱۡسِم ر  ِم ع لهم   ٱۡقر 

ب ِك  ٱلرُّ  ٓ إِنه إِل ىَٰ ر  اهُ ٱۡست ۡغن ىَٰ ء  ٓ أ ن ره ن  ل ي ۡطغ ىَٰ نس َٰ ٓ إِنه ٱۡۡلِ ا ل ۡم ي ۡعل ۡم ك َّله ن  م  نس َٰ ۡيت  ٱلهِذي  ٱۡۡلِ ء  ٓ أ ر  ۡجع ىَٰ

ت و   ۡيت  إِن ك ذهب  و  ء  ٓ أ ر  ىَٰ ر  بِٱلتهۡقو  ٓ أ ۡو أ م  ۡيت  إِن ك ان  ع ل ى ٱۡلُهد ىَٰ ء  ٓ أ ر  لهىَٰ ٓ أ ل ۡم  ي ۡنه ىَٰ ع ۡبًدا إِذ ا ص  لهىَٰ

ا بِٱلنهاِصي ِة ن ا  ىَٰ ك َّله ل ئِن لهۡم ي نت ِه ل ن ۡسف ع َۢ اِطئ ٖة ف ۡلي ۡدعُ ن اِدي هُۥ س ن ۡدعُ  ي ۡعل م بِأ نه ٱَّلله  ي ر  ِذب ٍة خ  ِصي ٖة ك َٰ

ب انِي ة     ٱلزه

Terjemahan: 

 Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah,  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! 

Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya 

serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). Bagaimana 

pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika mengerjakan 

shalat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas 

kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? Bagaimana pendapatmu 

jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia 

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, 

sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-

ubunnya (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah 

dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil 

malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan 
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sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (Departemen Agama RI, 

Alquran dan Terjemahnya, 2007:597) 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Memerintahkan kepada kita untuk senantiasa 

membaca karena dengan membaca, kita dapat mengetahui ilmu-ilmu yang 

bermanfaat bagi kepentingan dunia maupun akhirat. Dalam hadits Rasulullah, 

SAW. Dijelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu yang artinya sebagai berikut: 

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 

Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya 

adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam 

kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . 

Sebelum penulis mengemukakan sekilas gambaran pelayanan perpustakaan di 

Perpustakaan SD Negeri No. 96 Uru, Kec. Maiwa, Kabupaten Enrekang, adapun 

firman Allah, swt yang berkaitan dengan pelayanan yaitu: dalam Q. S. Ali- Imran 

(Q. S, 3:159):  

ۡوِلك ۖۡ ف ٱۡعُف ع ۡنهُ  ل ۡو ُكنت  ف ظًّا غ ِليظ  ٱۡلق ۡلِب َل نف ضُّواْ ِمۡن ح  ِ ِلنت  ل ُهۡمۖۡ و  ن  ٱَّلله ٖة م ِ ۡحم  ا ر  ۡم  ف بِم 

ش اِورۡ  ٱۡست ۡغِفۡر ل ُهۡم و  ِلين    و  ك ِ ِِۚ إِنه ٱَّلله  يُِحبُّ ٱۡلُمت و  كهۡل ع ل ى ٱَّلله ۡمت  ف ت و   ُهۡم فِي ٱۡۡل ۡمِرۖۡ ف إِذ ا ع ز 

Artinya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu 

[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”.(Deperteman Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, 2005:103) 

 

Ayat di atas telah memberikan pedoman kepada mukmin (pustakawan) agar 

berlemah lembut (memuaskan) kepada objek (pelanggan/pemustaka). Karena 

ketika mukmin (pustakawan) bersikap keras terhadap sesama 
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(pelanggan/pemustaka) maka mereka akan menjauh sehingga target tidak tercapai. 

Hal ini berarti, bahwa perhatian terhadap sesama (pemustaka) merupakan suatu 

anjuran wajib bagi pustakawan dalam membangun sebuah hubungan dalam 

kegiatan pelayanan. 

 

Pelayanan perpustakaan yang memuaskan dapat memberi kenyamanan bagi para 

pemustaka yang berkunjung, untuk itu para pustakawan dan para petugas 

perpustakaan wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka agar 

mereka merasa puas berkunjung ke perpustakaan. Pustakawan harus dapat 

memuliakan pemustaka dengan cara bertutur kata yang baik dan sopan seperti 

Sabda Rasulullah, SAW: 

ُن بي  َي هللُا َعْنُه َأنَّ َرُسْوَل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: َمْن َكاَن يُ ْؤمي هللي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
ري فَ ْلُيْكريْم َجاَرهُ  هللي َواْليَ ْومي اآلخي ُن بي ري فَ ْليَ ُقْل َخْْيًا ًأْو ليَيْصُمْت، َوَمْن َكاَن يُ ْؤمي ،  َواْليَ ْومي اآلخي

َفُه  ري فَ ْلُيْكريْم َضي ْ هللي َواْليَ ْومي اآلخي ُن بي  َوَمْن َكاَن يُ ْؤمي

Terjemahanya: 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan siapa yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan 

tamunya.”[HR. Bukhari dan Muslim] 

Dari hadits di atas dapat diberikan penjelasan bahwa keberhasilan bagi 

pustakawan dalam melakukan pelayanan kepada pemustaka, hendaknya lebih 

menekankan pada nilai-nilai moral, etis, akhlak pribadi (seperti: jujur, berani, 

penolong, disiplin, dan kerja keras), selain itu juga dapat diambil pelajaran bagi 
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para pustakawan bahwa, sifat-sifat yang harus dimilikinya adalah: pertama, sifat 

dermawan karena sifat itu dekat kepada Allah dan dekat dari surga. Sifat yang 

kedua adalah memuliakan tamu (pemustaka). 

 

 

  



 

 
 

BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan 

kualitatif untuk mengetahui bagaimana sistem pengatalogan bahan pustaka di 

perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat post positivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013 : 9). 

Menurut Sugiyono (2008 : 142), metode Deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeksripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 

96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu bulan Oktober 2018 

sampai Nopember  2018. 
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Gambaran Umum Perpustakaan SDN 96 Uru  

1. Sejarah Singkat Perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang 

   Sekolah Dasar SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrkang pada 

tahun 2010, dan untuk melengkapi serta mendukung proses belajar mengajar 

sertamenhormati visi dan misi perpustakaan  maka dari itu diadakanlah 

perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan 

mengankat saudara Mini.S.I. Pust sebagai pengelola perpustakaan. Pada saat 

itu gedung perpustakaan belum ada. Ruangan perpustakaan ditempatkan 

sementara diruangan guru pada tahun 2012 mendapat bantuan buku 

pengayaan sebanyak 1243 judul 2863 examplar dan pada tahun 2013 

mendapat bantuan  gedung perpustakaan dari blogren atau kantor pusat. 

Pada tahun 2015 mendapat bantuan buku sebanyak 149 judul, 149 examplar 

pada saat ini.di tahun 2015 jabatan ibu Andi Rahmawaty, S.Pd di ganti oleh 

bapak Ambo Tuo, S.Pd. 

2. Jenis Bahan Koleksi 

Tabel 1 

Bahan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Uru 96 Enrekang 

 

No Bahan Koleksi Jumlah 

1 Meja Baca Siswa 16 

2 Kursi Pengelolah 2 

3 Rak Buku 14 

4 Karpet 2 

5 Kipas Angin 1 

6 Buku Teks 1329 Judul & 3012 

examplar 
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3. Jumlah Siwa 

Tabel 2 

Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri 96 Uru 

 

No Kelas Perempuan Laki-Laki 

1 Kelas I 

 

8 6 

2 Kelas II 

 

7 7 

3 Kelas III 

 

8 2 

4 Kelas Iv 

 

7 1 

5 Kelas V 

 

7 10 

6 Kelas VI 

 

5 13 

 

4. Visi Dan Misi Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 96 Uru Kecamatan Maia 

Kabupaten Enrekang 

a. Visi 

 mewujudkan perpustakaan sebagai wahana informasi dan 

menumbuhkan minat baca siswa/i . 

b. Misi 

6. Membantu kebiasaan belajar siswa dengan baik 

7. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

8. Membantu memperluas wawasan pengetahuan 

9. Mengembangkan kepribadian yang berkarakter dan berbudaya 

10. Menghadirkan referensi dan informasi terkini 
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4. Struktur Organisasi Perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang 

Pengelolah perpustakaan  SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang berjumlah 5 orang dengan kepala perpustakaan, untuk melihat lebih 

jelasnya lihatlah struktur organisasi dibawah ini: 

Tabel 3 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tata tertib perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang 

a. Setiap pengunjung wajib mengisi Buku Tamu 

b. Tas, Jaket, Rompi, Topi, Buku/Teks harus dititipkan di locker 

c. Tidak boleh membawa makanan /minuman/rokok di ruang 

perpustakaan 

KEPALA SEKOLAH 

Ambo Tuo, S.Pd 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

Indrawati, S.Pd 

PUSTAKAWAN 

Mini, S.I, Pust 

PUSTAKAWAN 

Mini, S.I, Pust 

PUSTAKAWAN 

Mini, S.I, Pust 

PUSTAKAWAN 

Mini, S.I, Pust 



45 
 

 
 

d. Setiap peminjam wajib memiliki kartu anggota perpustakaan 

e. Kartu anggota hanya bisa digunakan oleh pemiliknya sesuai identitas 

f. Pinjaman buku koleksi dibatasi 1 (satu) minggu dan hanya 3 (tiga) 

buku dan 1 kali perpanjangan 

g. Keterlambatan pengembalian dikenakan denda sebesar Rp 500,00 

(lima ratus rupiah) per buku per hari. 

h. Setiap anggota yang merusakkan buku koleksi (basah, sobek, 

mencoret-coret,  

dsb) atau hilang wajib mengganti dengan buku yang sama atau denda 

2 kali lipat harga buku. 

i. Pengguna perpustakaan yang membawa koleksi pustaka keluar tanpa 

prosedur  

yang benar akan dikenakan sanksi sebagai berikut:  

•Dicabut haknya sebagai anggota perpustakaan 

• Denda uang sebesar harga bahan pustaka yang dibawa keluar tanpa  

proseduredisiterbaru; 

• Dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan sanksi 

j. Koleksi berupa bahan Referensi hanya bisa dibaca di ruang 

perpustakaan 

k. Selesai dipakai semua koleksi dan mebelair perpustakaan harus 

dirapikan lagi. 

l. Sebelum masuk ruang perpustakaan kaki/sepatu dalam keadaan 

bersih 

 

6. Waktu Layanan di Perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa kabupaten 

Enrekang 
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Tabel 4 

HARI JAM 

Senin 7.30 – 14.00 

Selasa 7.30 – 14.00 

Rabu 7.30 – 14.00 

Kamis 7.30 – 14.00 

Jumat 7.30 – 14.00 

Sabtu 7.30– 14.00 

 

 

C. Sumber Data  

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada 

yaitu pustakawan di perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang dengan memberi sejumlah pertanyaan dengan 

pedoman wawancara. Adapun informannya adalah Kepala Perpustakaan 

dan pengelolah perpustakaan. 

Tabel 5 

Daftar Nama Informan Perpustakaan SDN Uru 96 Kecamatan Maiawa 

Kabupaten Enrekang 

No Nama Informan Jabatan Tanggal 

Wawancara 

1 Indrawati, S.Pd 

 

Kepala Perpustakaan 16 oktober 

2 Neli Musu 

 

Pengelolah Perpustakaan 17 oktober 

3 Sitti Rabiah R, S.Pd 

 

Layanan Sirkulasi 16 oktober 

4 Mini 

 

Pustakawan 17 oktober 

Sumber : Perpustakaan SDN Uru 96 Enrekang 
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

berupa dokumen-dokumen atau laporan yang dapat mendukung 

pembahasan dalam kaitannya dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu : 

1) Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atas peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau 

lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti perlu mengunjungi lokasi 

penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang 

ada dilapangan. 

2) Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada 

responden. Jadi dengan metode ini peneliti melakukan wawancara 

langsung atau bertatap muka terhadap informan, yang dimaksud 

dengan informan di sini adalah Pengelola perpustakaan. 

3) Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya. 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri yang selanjutnya melaksanakan penelitian kelapangan. 
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Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancar handpon untuk merekam 

dan bentuk foto dalam mendokumentasikannya. 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi pemahaman 

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik 

maupun logistiknya.Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui 

evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif sebagai alat yang digunakan human instrumen, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2016 : 222). 

F. Teknik Analisis Data  

Pengolahan data adalah suatu cara mengorganisasikan data sedemikian 

rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. Metode pengolahan dan analisis data 

yang digunakan yakni metode kualitatif.Teknik pengolahan dan analisis data 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, merupakan teknik pengolahan 

data yang bersifat non statistik. 

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006 : 20), 

menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni: 

1. Reduksi data  

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
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data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data (data display) 

Pada penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.Menurut Miles dan 

Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelasmaupun 

hipotesis atau teori. 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada Bagian ini akan di uaraikan hasil penelitian dan pembahasan 

yang di lakukan di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang dengan  

Data tentang penelitian ini diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi guna untuk mengetahui kondisi perpustakaan di SDN 96 Uru 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pengamatan dokumen administrasi 

pengelolah perpustakaan dan dokumentasi kegiatan yang berlangsung di 

perpustakaan, wawancara tidak terstruktur terhadap beberapa informan yaitu 

kepala perpustakaan dan pengelolah perpustakaan. 

1. Strategi pengembangan layanan pemustaka di Perpustakaan SD 

Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.  

Kebijakan pengembangan layanan pemustaka merupakan serangkaian 

keputusan atau ketentuan teknis yang ditetapkan untuk pengembangan layanan 

pemustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang.Tujuan 

pengembangan layanan pemustaka adalah untuk menyediakan bahan pustaka 

baik lama atau pun baru yang belum dimiliki Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, 

bahan pustaka tersebut disediakan untuk kepentingan layanan perpustakaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan SD Negeri 

96 Uru Enrekang di ketahui bahwa:  

“Strategis dalam pengembangan layanan pemustaka di perpustakaan 

SD Negeri 96 Uru Enrekang belum menerapkan sistem apapun karena sumber 
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dana dalam pengembangan bahan pustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru 

Enrekang yaitu sebagian besar dari sumbangan instansi luar dan berupa hadiah 

dari penerbit. Hal ini di dukung dari hasil wawancara dengan kepala 

Perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang menyatakan bahwa:  

“Sumber dana dalam pengembangan layanan pemustaka dan 

pengembangan bahan pustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang 

pada awalnnya sumber dana berasal hadiah dari instansi luar juga berasal dari 

dana bos yang melalui Kepala sekolah dan di infokan kepada pengelola 

perpustakaan dan dana tersebut kadang tidak menentu setiap tahunnya tapi 

seiring berjalannya waktu buku yang di sumbangan kadang juga tidak sesuai 

dengan kebutuhan selain dari pembelian bahan pustaka”. (Indrawati, 

S.Pd,16Oktoberr 2018) 

 

Adapun penerbit yang bekerja sama dengan Perpustakaan SD Negeri 

96 Uru Enrekang:  

a) Yudistira Seperti bahan pustaka kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra 

Indonesia,Matematika dan IPA Terpadu  

b) Erlangga  

c) Bumi Aksara 59 Seperti bahan pustaka Bertaman coklat, buku masuk Desa, 

Cacing tanah hewan pelestarian, makanan kesehatan, hijau daun 

penyelamat kehidupan di bumi.  

d) 3 serangkai  

e) Grapindo  

f) Intimumedia  

g) Sinar Grafika  

h) Lading Pustaka  

i) Aku Anak Saleh  

j) Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 
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Proses seleksi bahan Pustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru 

Enrekang Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang perlu 

dilakukan oleh perpustakaan karena ini sangat berkaitan dengan kualitas 

bahan pustaka yang ada. Apabila bahan pustaka perpustakaan tidak sesuai 

dengan kebutuhan informasi pemustakanya, maka keberadaan perpustakaan 

itu tidak ada artinya karena pada prinsipnnya keberadaan sebuah perpustakaan 

untuk membantu mengetahui informasi perpustakannya. 

Dalam menyeleksi bahan pustaka memerlukan keterampilan dan 

pengetahuan yang mendalam agar dalam penyeleksian bahan pustaka benar-

benar berorieantasi kepada pemustaka.Kegiatan seleksi dilakukan untuk 

meminilisir kebutuhan pemustaka. 

Berdasarkan wawancara dengan staf bagian pengembangan koleksi di 

perpustakaan SD Negeri 96 Uru enrekang menyatakan bahwa:  

“Proses seleksi bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

yang dilayani atau khususnya kebutuhan siswa siswi yang ada di Perpustakaan 

SD Negeri 96 Uru Enrekang.” (Neli Musu, S.Pd, 17 oktober 2018) 

 

Proses pengadaan pengembangan bahan pustaka di perpustakaan SD 

Negeri 96 Uru enrekang pengadaan merupakan kegiatan penambahan bahan 

pustaka yang dimiliki perpustakaan. Setiap perpustakaan pasti berbeda beda 

dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka tergantung jenis perpustakaannya 

salah satunnya metode perpustakaan untuk menambahkan bahan pustakannya 

melalui pembelian, sumbangan. Tidak semuannya metode tersebut dilakukan 

oleh perpustakaan dalam kegiatan penambahan bahan pustaka. Proses 
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pengadaan bahan pustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru enrekang 

dilakukan beberapa cara di antarannya yaitu.  

Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan kepala perpustakaan SD 

Negeri 96 Uru enrekang Bpk. Ambo Tuo S. Pd pada jumat 16 Oktober 2018 di 

perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang yang menyatakan bahwa adapun 

proses pengadaan bahan pustaka di perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang 

meliputi:  

a) Pembelian perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang melakukan 

pembelian buku dengan cara memesan langsung kepada penerbit, 

adapun penerbit yang bekerja sama dengan Perpustakaan SD 

Negeri 96 Uru enrekang yaitu: 

1) Erlangga  

2) Bumi aksara 

3) 3 seringkai  

4) Grapindo  

Adapun proses yang ditempuh jika ingin memesan buku yaitu dari 

mengajukan daftar buku yang akan dipesan ke perpustakaan kemudian dari 

perpustakaan sekolah kegiatan pembelian bahan pustaka, pemberian dan 

penerimaan hadiah di perpustakan dapat dilaksanakan oleh bagian pengadaan 

dan pengembangan bahan pustaka. Pemesanan buku melalui penerbit. 

b) Hadiah salah satu cara pengembangan bahan pustaka di 

Perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang yaitu dari hadiah ini 

tentunnya tidak dapat diterima begitua saja pihak perpustakaan, 
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akan tetapi melalui pertimbangan terlebih dahulu, jika hadiah 

tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan akan 

dapat menerimannya.  

Dengan adanya hadiah yang terima maka dapat menghemat biaya 

yang harus dikeluarkan unutk menambah jumlah bahan pustaka 

yang di miliki perpustakaan. 

c) Penyiangan bahan pustaka penyiangan bahan pustaka dilakukan 

karena masalah kualitas kandungan informasi, juga karena tingkat 

penggunaan bahan pustaka oleh pemustaka yang berakibat pada 

kondisi bahan pustaka yang sering membutuhkan penanganan agar 

dapat di manfaatkan. Bahan pustaka yang ada pada masa tertentu 

akan mengalami penyiangan karena informasi dalam bahan 

pustaka tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka 

penyiangan di lakukan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian staf bagian 

pengembangan koleksi mengatakan bahwa:  

“Penyiangan bahan pustaka disini kadang tidak menentu dilakukan 

penyiangan dilakukan karena ketinggalan kurikulum bahan pustaka tidak 

digunakan lagi, rak-rak bahan pustaka tidak muat atau padat: perbaikan 

bahan pustaka mengingat bahan pustaka masih dipakai.” (Neli Musu, S.Pd, 

16 Oktober 2018).  

 

Berdasarkan uraian di atas Perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang 

melakukan penyiangan bahan pustaka dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Bahan pustaka tersebut tidak digunakan lagi.  

2) Ketinggalan kurikulum.  
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3) Kondisi rak terlalu padat. 

4) Memperbaiki kembali buku yang sudah rusak.  

Berikut gambar bahan pustaka yang akan disiangi di Perpustakaan SD 

Negeri 96 Uru enrekang. Penyiangan bahan pustaka  

d) Perawatan buku dalam sebuah perpustakaan perlu adannya 

perawatan bahan pustaka yang harus dilakukan rutinitas karena 

bahan pustaka yang ada di perpustakaan akan cepat rusak dan 

tidak bisa digunakan lagi apabila tidak melakukan perawatan 

seperti yang dilakukan oleh pak Ahmad bahwasanya:  

“Bahan pustaka yang ada di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru 

enrekang itu sering melakukan perawatan bahan pustaka secara 

sederhana seperti dengan ngelap bahan pustaka buku ada di 

perpustakaan tersebut.” (Neli Musu, S.Pd, 16 Oktober 2018). 

e) Peminjaman buku ada dua sistem penyelanggaraan perpustakaan 

sekolah yang masing masing berbeda dalam hal proses 

peminjaman buku. Kedua sistem tersebut adalah sistem terbuka 

dan sistem tertutup. 

1) Sistem terbuka pada perpustakaan sekolah yang menggunakan 

sistem terbuka murid murid diperbolehkan mencari dan 

mengambil sendiri buku buku yang dibutuhkan. jadi pada 

sistem murid murid boleh masuk ke ruang buku/gudang. 

Apabila akan pinjam maka buku yang telah ditemukan di bawa 

kebagian pelayanan sirkulasi untuk dicatat seperlunya.  
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2) Sistem Tertutup Pada Perpustakaan sekolah yang menggunakan 

sistem tertutup murid-murid tidak diperbolehkan mencari dan 

mengambil sendiri buku yang akan dibutuhkan. Apabila ingin 

mencari buku harus melalui petugas.Jadi pada sistem ini murid-

murid tidak diperbolehkan masuk ke gudang. 

Namun proses peminjaman bahan pustaka yang ada di perpustakaan 

SD Negeri 96 Uru Enrekang itu menggunakan sistem terbuka yang masih 

manual Seperti yang di katakan oleh Ibu Sitti Rabiah R, S.Pd bahwasanya:  

 

“Siswa yang meminjam buku hanya diperbolehkan membawa selama 

dua hari saja apabila melewati dua hari makan siswa akan dikenakan sanksi 

sama halnya apabila Siswa menghilangkan bahan pustaka perpustakaan 

tersebut juga akan di kenakan sanksi.Biasannya pada hari libur siswa 

meminjam bahan pustaka buku berupa bahan pustaka buku cerita tapi apabila 

selain hari libur biasannya siswa meminjam bahan pustaka buku pelajaran dan 

siswa yang memasuki perpustakaan kadang tidak menentu berapa banyak 

jumlah siswa yang masuk karena Perpustakaan SD Negeri 96 Uru enrekang 

kadang di tempati proses belajar mengajar, seni seperti paduan suara dan lain-

lain.” (Sitti Rabiah R, S.Pd, 16 Oktober 2018)  

 

e) Evaluasi bahan pustaka Hasil penyiangan dijadikan bahan pustaka 

untuk evaluasi dalam pemanfaatan bahan pustaka perpustakaan. 

Kegiatan evaluasi ini dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa 

kebutuhan pemustaka pada tahap kegiatan pengembangan bahan 

pustaka selanjutnya.  

Evaluasi bahan pustaka dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan bahan pustaka, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

bagian staf bagian pengembangan koleksi Ibu Neli Musu, S.Pd 

mengatakan bahwa:  

“Evaluasi bahan pustaka dilakukan untuk mengetahui kualitas dan 

kuantitas bahan pustaka yang dimiliki perpustkaan kemudian dari 

hasil evaluasi ini didapatkan bahan pertimbangan pada pengadaan 

bahan pustaka selanjutnya bahan pustaka yang perlu diadakan 

akan dimasukkan didalam daftar usulan pengadaan bahan 

pustaka.Evaluasi dilakukan pada kajian sirkulasi dan daftar bahan 

pustaka yang ada (inventarisasi bahan pustaka).” (Neli Musu, 

S.Pd, 17 Oktober 2018).  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

bahan pustaka dilakukan pada kajian sirkulasi dan daftar bahan pustaka yang 

ada (invertarisasi bahan pustaka). 

Evaluasi bahan pustaka bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dari hasil evaluasi 

tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan bahan 

pustaka selanjutnya. 

Alasan perpustakaan SD Negeri 96 Uru enrekang melakukan 

pengembangan bahan pustaka adalah kebutuhan akan informasi yang semakin 

meningakt, karena dengan adanya informasi siapa saja yang dapat memantau 

memanfaatkan, bahkan mamenipulasi apapun yang ia butuhkan sesuai 

keinginannya. Diharapkan bahwa dengan peningkatan informasi yang dapat, 

karena siswa dan guru dapat mengikuti perkembangan yang ada, baik 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan lain sebagainya.  

Di samping itu alasan perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang 

adalah untuk ketersediaan bahan pustaka perpustakaan agar agar buku buku 
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memenuhi syarat bagi para pemustaka yang ingin menggunakan jasa dan 

bahan pustaka yang ada di perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang.Dengan 

demikian, lembaga pendidikan SD Negeri 96 Uru Enrekang dapat melahirkan 

siswa-siswsi yang cerdas yang memiliki kapasitas yang sesuai perkembangan 

zaman pada bidangnya masing masing. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala perpustakaan SD Negeri 96 

Uru Enrekang menyatakan bahwa:  

“Penambahan bahan pustaka itu perlu sekali, mengingat kebutuhan 

pendidik (guru) dan beserta didik (siswa) semakin banyak, jadi perlu adanya 

banyak pilihan bahan pustaka yang berfariasi agar semua fihak dapat 68 

membangun dan mengembangkan daya kretifitas beserta berfikirnya lebih 

maju.” (Indrawati, S.Pd 17 Oktober 2018). 

 

B. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan layanan terhadap 

pemustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, 

Kabupaten Enrekang. 

Perpustakaan pasti ada kendala yang dialami setiap perpustakaan dalam 

pengembangan layanan terhadap pemustaka biasanya kurangnya 

aggaran/dana.Selain itu bahan pustaka yang diusulkan pada saat pendataan bahan 

pustaka tidak ada di penerbit. Berdasarkan wawancara dengan kepala pemustaka 

di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru Enrekang menyatakan Bahwa:  

“Kendala yang biasa ditemuakan pada saat pengembangan bahan 

pustaka di Perpustakaan SD Negeri 96 Uru eking adalah kurangnya dana 

selain itu bahan pustaka yang diusulkan pada saat pengadaan bahan 

pustaka tidak ada di penerbit.” (Indrawati, S. Pd 17 SOktober 2018)  
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Adapun hasil wawancara dari pustakawan menyatakan bahwa:  

“Yang menjadi kendala juga saat alat yang akan kami pakai 

mengalami kerusakan karena alat sudah tua, misalnya: scanner yang 

pernah kami alami, alat sering mengalami error, printer yang tiba tiba error 

apa lagi kalau listrik dari PLN sering padam, bahkan alat tersebut tiba-tiba 

tidak dapat difungsikan, itu yang membuat pekerjaan kami terhambat atau 

tertunda karena harus menunggu sampai alat tersebut selesai di servis yang 

tentunya memakan waktu yang lama.” (Mini, 17 Oktober 2018)  

 

Dari uraian awal para pengelolah di atas peneliti sudah mulai 

menemukan beberapa kendala yang tentunya menarik untuk dikaji lebih 

dalam yang tentunya dialami oleh para pustakawan demi mewujudkan 

peran perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur 

dan menyajikan bahan pustakanya untuk siswa siswi. 

Kemudian salah satu pengelolah bagian sirkulasi juga menyatakan 

bahawa: 

“ kendala yang saya hadapi dengan diterapkanya sistem layanan 

terbuka di bagaian peminjaman biasanya banyak buku yang terpinjam 

tidak tercatat, kadang juga ada yang sudah denda tapi mungkin saya lupa 

mecatatnya,mungkin sudah perlu mengadakan aatau nmemanfaatkan 

teknologi informasi agar data buku atau peminjaman bisa tercatat dalam 

sistem dan tidak manual lagi.Sitti Rabiah R, S.Pd (16 Oktober 2018) 

 

Dan juga diungkapkan oleh Sitti Rabiah R, S.Pd bahwa: 

 

Kendala dalam menghadapi pemustaka yang ingin meminjam 

buku, pemustaka kadang terburu-buru ingin meminjam sedangkan 

saya juga adalah seorang guru kadang saya tida stand by di tempat, 

saya baru ad ditepat kalau jam mengajar saya kosong, kalau teman 

di perpustakaan juga ada kadang dia yang biasa menggantikan, 

mungkin perpustakaan kami ini butuh penambahan sdm khusus 

untuk pustakawan yang basicnya memang di perpustakaan dan bisa 

fokus di perpustakaan saja. 

  

Sementara para pustakawan harus melaksanakan tugasnya demi 

mewujudkan tujuan didirikannya perpustakaan yaitu untuk melayani 
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kebutuhan pelajar luas akan informasi secara menyeluruh di suatu daerah 

tertentu tanpa memisah-misahkan stratifikasinya di masyarakat. Kalau 

perpustakaan-perpustakaan jenis lain, baik bahan pustaka maupun 

penggunaanya telah tampak jelas yang dibatasi oleh anggota pelajar 

tertentu di lingkungannya sesuai dengan misi lembaga yang menaunginya, 

maka pada perpustakaan sekolah, hal demikian tidak terjadi. 

Berdasarkan hasil wawanca diatas dapat disimpulkan bahwa 

kendala tidak hanya dirasakan oleh kepala perpustakaan melainkan 

dirasakan juga oleh pengeloalah SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang dalam hal pengembangan koleksi dan juga bagian 

sirkulasi itu dikarenakan kurangnya sdm khusu untuk pelayanan dan masih 

seorang guru yang merangkap menjadi pengelolah di perpustakaan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara 

adalah sebagai berikut: 

a. Strategi pengembangan layanan pemustaka di perpustakaan SD Negeri 96 

Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekangbelum menggunakan sistem  

Tertulis. Dalam halnya sistem pengembangan bahan pustaka secara tertulis 

merupakan suatu alat penting untuk mengarahkan segala aktivitas yang 

berkaitan dengan perencanaan,pendanaan, dan pemelihan dan 

pengembangan bahan pustaka. Proses pengembangan bahan pustaka di 

perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 

dilakukan dengan cara Pembelian, dan hadiah dan di sesuiakan dengan 

kebutuhan pemustaka yang dilayani atau khususnnya pelajar siswa di SDN 

96 URU Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 

b. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan layanan terhadap pemustaka 

di perpustakaan SD Negeri 96 Uru, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 

Enrekang adalah kurangnya dana yang di berikan kepada Kepala sekolah 

SDN 96 URU Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terkhususnya kepada 

perpustakaan sekolah tersebut, sehingga Pustakawan sulit  mengembangkan 

perpustakaan yang ada di SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang dan minimnya fasilitas yang ada di perpustakaan SDN 96 Uru 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang seperti Rak buku dan fasilitas 
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lainnya yang ada dalam perpustakaan dan Pustakawan sulit menjalankan 

tugasnnya yang ada di perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa 

Kabupaten Enrekang dan  

B. Saran 

1. Perlu penambahan jumlah pustakawan agar strategi pustakawan dalam 

pelayanan serta sarana dan prasarana dapat berjalan dengan maksimal. 

2. Pengembangan bahan pustaka hendaknnya melibatkan siswa dan guru agar 

bahan pustaka yang akan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka dengan cara sebelum melakukan pengembangan bahan pustaka 

sebaiknnya di lakukan angket yang di bagikan kepada pengguna jasa 

perpustakaan angket tersebut berisikan saran dan kriktikan tentang  

bagaimana sebaiknnya pengembangan perpustakaan dan angket tersebut 

merupakan salah satu media untuk mengetahui bahan pustaka apa paling 

banyak dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan sehingga dapat diambil 

kesimpulan diadakannya di pengembangan bahan pustaka tersebut. 

3. Dari segi hubungan kerjasama antar perpustakaan seharusnnya 

perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekangmenjalin hubungan kerja sama dengan perpustakaan sekolah 

lainnya sehingga dalam pengembangan bahan pustaka bahan pustaka dapat 

di lakukan dengan tukar menukar. 

4. Ruangan perpustakaan dan fasilitas perpustakaan SDN 96 Uru Kecamatan 

Maiwa Kabupaten Enrekangdi perluas sehinngga bahan pustaka yang ada 

di perpustakaan dapat tertata rapi dan perpustakaan tidak kelihatan sempit. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI PENGEMBANGAN LAYANAN PEMUSTAKA DI 

PERPUSTAKAAN SDN 96 URU KECAMATAN MAIWA KABUPATEN 

ENREKANG DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM 

MENGEMBANGKAN LAYANAN PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN SDN 

96 URU KECAMATAN 

1. Strategi apa yang digunakan dalam pengembangan layanan di 

perpustakaan SDN  96 Uru   Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? 

2. Bgaiman Proses seleksi bahan pustaka yang dilakukan pengelolah  di 

perpustakaan SDN 96  Uru  Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? 

3. Apakah di peprustakaan SDN 96 Uru   Kecamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang ini melakukan kegiatan penyiangan? 

4. Apakah ada evaluasi kegiatan penyiangan? 

5. Bagaiman proses peminjaman bahan pustakaa di peprustakaan SDN 96 

Uru  Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ini melakukan kegiatan 

penyiangan? 

6. Bagaimana ketersediaan bahan pustaka di perpustakaan SDN 96  Uru  

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? 

7. Kendala apa saja yang dihadapi saat pengembangan bahan pustaka  di 

perpustakaan SDN 96 Uru  Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang? 

8. Kendala apa yang anda hadapi dengan diterapkanya sistem layanan 

terbuka di perpustakaan SND 96 Uru Kcamatan Maiwa Kabupaten 

Enrekang? 
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