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ABSTRAK 
 

 

Nama   : Rasmita 

Nim    : 40400116038 

Judul skripsi  : Analisis Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Skripsi ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Penyiangan Bahan 
Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun 
rumusan  masalah pada penelitian ini adalah (1).Bagaimana proses pelaksanaan 
penyiangan baham pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Sulawesi Selatan. (2).Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiangan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyiangan 
baham pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 
dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiangan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.  

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian 
kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrument penelitian dalam skripsi ini 
adalah pedoman wawancara dan alat rekam. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyiangan yang dilakukan 
terhadap koleksi buku dengan kriteria rusak ringan, serta jumalah eksampalr yang 
tidak terlalu banyak. Prosedur penyiangan koleksi di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan melakukan penyianga setiap 
hari saat melakukan kegiatan shelving dimana masing-masing pustakawan yang 
bertugas memiliki tanggung jawab terhada koleksi buku di rak yang yang telah di 
tentukan, kemudian melaporkan data hasil penyiangan kepada kepala Dinas 
Perpustakaan. Buku yang disiangi dipisahkan terlebih dahulu dari koleksi yaitu 
dengan menyimpan dibagian rak paling bawah sebelum dibawa ke bagian 
pemeliharaan bahan pustaka. Adapun kendala yang dihadapi yaitu terkendala 
dalam masalah tempat pelestarian bahan pustaka yang sempit sehingga tidak 
mampu menampung semua koleksi yang sudah disiangi, kurangnya sumber daya 
manusia (SDM) pada bagian pelestarian bahan pustaka dan terkait dengan 
kurangnya dana sehingga buku yang telah disiangi tdiak dapat secara lanngsung 
dilakukan perbaikan atau pemeliharaan. 

 
 

Kata kunci : Penyiangan, Bahan Pustaka, Perpustakaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan penyiangan bahan pustaka di suatu perpustakaan sangat penting 

dikarenakan suatu perpustakaan tidak memungkinkan bisa menyimpan seluruh 

koleksi yang telah di terbitkan, oleh karena itu sebesar apapun gedung 

perpustakaannya, sebesar apapun dananya, pustakawan harus mampu mengelola 

koleksi dengan baik dan bijak, karena penyiangan adalah salah satu cara untuk 

menjaga koleksi agar koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna bisa di akses 

dengan mudah dan cepat, tanpa harus dikacaukan dengan koleksi yang sudah  

tidak terpakai lagi. 

Penyiangan bahan pustaka sangat penting dilakukan pada sebuah 

perpustakaan, oleh karena itu hal utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

penyiangan bahan pustaka di perpustakaan yaitu dapat mengetahui dan mampu 

mengelompokkan koleksi mana yang layak untuk disiangi berdasarkan ciri dan 

jenis koleksi apa saja dan mana yang masih bisa dipajang di rak buku. 

Koleksi perpustakaan secara berkala perlu disiangi agar bahan pustaka 

yang tidak sesuai lagi dapat diganti dengan bahan pustaka yang terbaru. Pemilihan 

bahan pustaka yang dikeluarkan dari rak sebaiknya dilakukan oleh petugas 

perpustakaan dan pustakawan, setelah itu dipisahkan atau dipindahkan, 

dihibahkan atau dimusnahkan. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan 

kemutakhiran, kesesuaian, dan kondisi fisik dokumen. 

Penyiangan bahan pustaka dalam suatu perpustakaan perlu dilakukan 

secara berkala sebagai bagian dari kebijakan pengembangan koleksi. Hal ini 

sejalan dengan Undang-undang nomor 43 tahun 2007 pasal 14 ayat 3 bahwa 
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kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan  

penyiangan bahan perpustakaan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sri Suryanti (2017: 1) 

dengan judul Prosedur Penyiangan Koleksi di Unit Pelaksana Teknis 

Perpustakaan Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

salah satu hal yang terpenting dalam sebuah perpustakaan selain koleksi adalah 

penyiangan bahan pustaka. Prosedur penyiangan koleksi dilaksanakan 

berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK) yang sudah dibuat sebelum melakukan 

kegiatan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan 

oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh Sri Suryanti lebih fokus kepada 

prosedur penyiangan koleksi di Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan 

Universitas Negeri Makassar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

yaitu tentang bagaimana kebijakan penyiangan bahan pustaka di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Jl. Sultan 

Alauddin No. 7 Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan, perpustakaan ini adalah Perpustakaan umum yang 

diperuntukkan untuk masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang 

hayat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-

ekonomi. Perpustakaan  ini telah lama berdiri dan memiliki banyak koleksi. Selain 

itu juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan telah 

menjadi perpustakaan yang memberlakukan undang-undang deposit yang akan 

menyimpan koleksi dari setiap penerbit yang ada di Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, penulis melihat masih 

ada satu, dua bahan pustaka yang sudah rusak terdapat di rak koleksi seperti 
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sampul buku yang sudah tidak bisa lagi dibaca karena tulisan yang sudah pudar, 

sampul yang robek, bahkan ada yang mengalami rusak parah seperti halaman atau 

isi dari buku ada yang terlepas dari sampulnya sehingga pemustaka mengalami 

kesulitan dalam penelusuran informasi. 

Dari latar belakang diatas pokok masalah yang penulis temukan yaitu 

mengenai bagaimana pelaksanaan penyiangan yang dilakukan pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga penulis 

mengadakan penelitian tentang  Analisis Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka 

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyiangan bahan pustaka di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka 

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti. Dengan 

demikian, penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap proses 

pelaksanaan penyiangan bahan pustaka (buku) di Perpustakaan pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis 

pelaksanaan penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam variabel ini 
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a. Analisis 

Analisis adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai 

macam aktivitas seperti memilih, membedakan dan mengurai sesuatu 

untuk dikumpulkan kembali sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan lalu kemudian dicari kaitan dan maknanya untuk di uraikan. 

b. Pelakasnaan  

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. 

c. Penyiangan bahan pustaka  

Penyiangan bahan pustaka (weeding) adalah upaya mengeluarkan 

koleksi dari rak buku dan di memperhitungkan kembali nilai dari segi 

kebutuhan saat ini.  

Maka deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah adanya suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan sehingga koleksi-koleksi yang ada 

dirak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemustaka. 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang “Analisis kebijakan 

penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan” ada beberapa referensi atau yang berkaitan dengan penelitian 

ini, namun penulis hanya dapat mengemukakan beberapa referansi sebagai 

berikut: 

1. Buku dengan judul “Pemeliharaan dan Pengembangan Koleksi 

Perpustakaan”, yang ditulis oleh Hildawati Almah (2012: 151). Dalam 

buku ini membahas tentang ruang lingkup perpustakaan, kebijakan, 

pengembangan koleksi, penyiangan, perawatan dan pelestarian bahan 

koleksi perpustakaan. 
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2. Buku dengan judul “Pelestarian Bahan Pustaka”, yang ditulis oleh Andi 

Ibrahim (2014: 45). Dalam buku ini membahas tentang kebijakan 

pelestarian, perawatan bahan pustaka dan faktor-faktor yang 

menyebabkan rusaknya bahan pustaka. 

3. Skripsi dengan judul “Prosedur Penyiangan Koleksi di Unit Pelaksana 

Teknis Perpustakaan Universitas Negeri Makassar” yang ditulis Sri 

Suryanti tahun 2017 membahas tentang tahapan penyiangan koleksi yang 

dilakukan pustakawan dalam penyiangan koleksi. 

4. Skripsi dengan judul “Penyiangan Bahan Pustaka di Perpustakaan Utama 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta” yang ditulis Heri 

Kusnanto tahun 2011 membahas tentang kendala yang di hadapi 

pustakawan dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka. 

5. Artikel dalam Jurnal Al-kuttab jurnal kajian perpustakaan, informasi dan 

kearsipan, Vol. 1 No. 1 juni 2019 dengan judul “Kegiatan Penyiangan 

koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Perguruan Tinggi” di tulis oleh 

Rohmaniyah tulisan ini membahas tentang prosedur atau tahapan dalam 

penyiangan bahan pustaka (Rohmaniyah 2019). 

Dari beberapa tulisan diatas, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni penulis akan meneliti mengenai analisis pelaksanaan 

penyiangan bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Su;awesi Selatan. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan penyiangan, serta proses 

penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyiangan bahan pustaka di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Manfaat penelitian  

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penyiangan bahan pustaka, 

perpustakaan mampu meningkatkan tujuan serta pelayanannya. Sehingga 

koleksi yang ada di perpustakaan tidak bertumpuk-tumpuk tetapi lebih 

memprioritaskan kebutuhan pemustaka. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam 

pengembangan koleksi ini, terutama dalam melakukan kegiatan 

penyiangan, sehingga koleksi perpustakaan selalu up to date, berkualitas 

dan dinamis peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang memiliki tugas 

melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkatan pendidikan. 

Perpustakaan umum biasanya berada pada setiap kabupaten atau kota, kecematan, 

desa atau kelurahan yang memiliki koleksi bersifat umum dan berfungsi melayani 

seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya (Sutarno NS, 2008:165). 

Badan Perpustakaan Provinsi berada pada tiap provinsi di Indonesia, 

perpustakaan tersebut merupakan milik pemerintah daerah. Dan sebagai tindak 

lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

kini telah disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengandung 

kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara lebih leluasa, akan tetapi tidak dapat keluar dari 

kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (Sutarno NS,   2006:34). 

Kepala Badan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur. 

Tugasnya yaitu  membantu gubernur dalam bidang perpustakaan. Fungsinya yaitu 

merupakan pusat kerja sama perpustakaan di daerah yang bersangkutan dan 

sebagai pembina semua jenis perpustakaan di provinsi, sebagai pusat deposit 

daerah, pusat penelitian daerah, dan memberikan layanan informasi, pendidikan, 

dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas ( Sutarno NS,    2006: 35). 

1. Pengertian Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum ialah tempat atau lokasi yang menghimpun koleksi 

buku, bahan cetakan serta rekaman lain untuk kepentingan dan keperluan 

masyarakat umum. Perpustakaan umum dapat juga diartikan sebagai lembaga 
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pendidikan untuk masyarakat umum dengan menyediakan berbagai macam 

informasi dan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi untuk meningkatkan dan 

memperoleh pengetahuan untuk masyarakat luas. Perpustakaan umum memiliki 

perbedaan dengan perpustakaan sekolah, universitas, kantor, pribadi atau yang 

lainnya, meski berkonsep dan pengelolaannya relatif sama. Hanya saja 

perpustakaan non umum biasanya cenderung hanya untuk lingkungan terbatas dan 

mempunyai peraturan khusus serta koleksi yang terbatas, yang disesuaikan 

dengan lingkungannya. 

Perpustakaan umum ialah perpustakaan yang diperuntukkan untuk 

masyarakat umum, tanpa membatasi usia, jenis kelamin, pendidikan, suku, 

maupun agama (Undang-undang nomor 43 tahun 2007). 

1. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan 

perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil 

budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi agar terwujudnya 

masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 

3. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan 

dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  

43 Tahun 2007). 

Perpustakaan umum didirikan untuk melayani seluruh masyarakat yang 

membutuhkan jasa informasi dari perpustakaan. Jadi, perpustakaan umum bersifat 
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terbuka untuk umum, dan memberikan jasa pelayanan yang bersifat Cuma-Cuma 

(Rahayuningsih, 2007: 4). 

2. Peran Perpustakaan Umum 

Peran perpustakaan umum ialah mampu meningkatkan minat baca 

masyarakaat. Perpustakaan umum juga berperan penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, selain itu perpustakaan umum mampu menjadikan 

masyarakat luas yang melek akan sumber informasi. 

Menurut Sutarno (  2003: 55) Peran perpustakaan yaitu : 

a. Perpustakaan adalah media atau jembatan yang dapat menghubungkan  

ilmu pengetahuan dan sumber informasi yang terdapat didalam koleksi 

perpustakaan dengan para penggunanya. 

b. Perpustakaan memiliki peran sebagai sarana untuk menjalin dan 

mengembangkan komunikasi antara pengguna dan penyelenggara 

perpustakaan dengan masyarakat yang dilayaninya. 

c. Perpustakaan mampu berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan 

minat baca, melalui penyediaan bahan pustaka yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan pemustaka. 

d. Perpustakaan dapat berperan penting sebagai fasilitator, mediator, dan 

motivator untuk mereka yang sedang mencari, memanfaatkan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. 

e. Perpustakaan dapat berperan penting sebagai agen perubahan, agen 

pengembangan dan agen pembangunan kebudayaan manusia. 

f. Perpustakaan berperan penting sebagai lembaga pendidikan nonformal 

bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan. 

 

 



10 

 

 
 

3. Tujuan Perpustakaan Umum 

Perpustakaan tentunya memiliki tujuan sesuai dengan jenis 

perpustakaan dan masyarakat yang dilayani. Begitupun halnya dengan 

perpustakaan umum memiliki tujuan yang ingin dicapai.  

Menurut Hermawan dan Zen (  2006: 31) menyatakan bahwa tujuan 

perpustakaan umum adalah: 

a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menggunakan 

bahan pustaka dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

kesejahteraan. 

b. Menyediakan informasi yang murah, mudah, cepat dan tepat yang 

berguna untuk masyarakatdalam kehidupan sehari-hari mereka. 

c. Dapat membantu dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas 

melalui penyediaan bahan pustaka dan informasi yang ada. 

d. Bertindak sebagai agen kultural sehinggah menjadi pusat utama 

kehidupan budaya bagi masyarakat sekitar. 

e. Memfasilitasi masyarakat untuk selalu belajar sepanjang masa. 

4. Fungsi Perpustakaan Umum 

Menurut Yusuf ( 1996:  21) fungsi perpustakaan umum dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Edukatif 

Perpustakaan umum menyediakan berbagai macam jenis bahan bacaan 

berupa karya cetak dan rekam untuk bisa dijadikan sumber pembelajaran dan 

serta menambah pengetahuan secara mandiri. Budaya mandiri dapat 

membentuk masyarakat yang belajar sepanjang hayat dan gemar membaca. 
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b. Fungsi Informatif 

Perpustakaan umum sama dengan beberapa jenis perpustakaan lainnya, 

ialah menyediakan buku referensi. Bacaan ilmiah yang popular seperti buku 

dan majalah ilmiah serta data-data penting lainnya yang diperlukan oleh 

pengguna. 

c. Fungsi Kultural  

Perpustakaan umum dapat menyediakan berbagai macam bahan pustaka 

sebagai hasil budaya bangsa yang telah direkam dalam bentuk 

tercetak/terekam. Perpustakaan adalah tempat menyimpan dan terkumpulnya 

berbagai macam karya tulis manusia yang setiap waktu bisa diikuti 

perkembangannya melalui koleksi perpustakaan. 

d. Fungsi Rekreasi 

Perpustakaan umum bukan hanya menyediakan bacaan ilmiah, tetapi juga 

menyediakan bacaan hiburan seperti buku fiksi dan majalah hiburan untuk 

anak-anak, remaja, dan dewasa. Bacaan fiksi mampu menumbuhkan imajinasi 

atau menambah ilmu pengetahuan pembacanyadan banyak juga digemari 

semua kalangan seperti anak-anak dan dewasa. 

B. Penyiangan Bahan Pustaka 

1. Pengertian Penyiangan Bahan Pustaka 

Penyiangan bahan pustaka ialah upaya penyegaran untuk bahan 

pustaka yang sudah rusak, memiliki eksamplar yang banyak, telah ada edisi 

baru, dilarang pemerintah, kurang up to date, bahasanya kurang dikenal 

pengguna dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar tidak 

terjadinya penumpukkan suatu koleksi di perpustakaan dan seharusnya 

koleksi berada di tempat yang membutuhkan koleksi tersebut. Sehingga 
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bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan selalu koleksi terbaru dan 

diminati oleh pengunjung. 

Penyiangan bahan pustaka proses menyeleksi dan penarikan bahan 

pustaka dari perpustakaan, karena suatu keperluan tertentu, karena tidak lagi 

bermanfaat bagi pemustka atau terjadinya perubahan subjek untuk bahan 

pustaka yang akan dijadikan koleksi, atau bahkan sangat dibutuhkan 

pepustakaan lain (Ibrahim 2016:7) 

Menurut Purnomo (2010: 64) penyiangan adalah proses mengeluarkan 

koleksi dari rak buku dan memperhiungkan kembali nilainya dari segi 

kebutuhan saat ini, sekali bahan pustaka dikeluarkan, maka hal itu akan 

dipindahkan, dibuang atau disimpan dan dikelompokkan dalam gudang atau 

diputuskan dijual atau dihadiakan ke perpustakaan lain. 

Pentingnya penyiangan menurut Francis (2012:57) Penyiangan 

merupakan tugas penting, namun sering diabaikan oleh pustakawan dengan 

dalih untuk melindungi koleksi lama, memelihara data base dan mengabaikan 

koleksi baru karena koleksi baru harus mempunyai ruang. Namun 

disayangkan, seiring berjalannya waktu kualitas keseluruhan koleksi 

memburuk, dan akhirnya pemustaka lebih condong mendapatkan informasi di 

sosial media dan mengabaikan perpustakaan. Sehingga koleksi tertinggal dan 

tak terpakai, maka seharusnya peprustakaan sangat penting menerapkan 

penyiangan untuk mengembangkan koleksi agar tetap menjangkau kebutuhan 

pemustakanya. 

Kegiatan penyiangan koleksi juga diatur dalam Standar Nasional 

Perpustakaan (SNP) 002:2011, bahwa kebijakan pengembangan koleksi 

mencakup pengadaan, seleksi, pengolahan, dan penyiangan bahan pustaka, 

serta pelestarian terbitan dan muatan local (deposit local). 
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Selain itu penyiangan koleksi perpustakaan juga diatur dalam Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 7730:2009 menyatakan bahwa penyiangan koleksi 

ialah aktivitas untuk menyortir bahan bacaan perpustakaan yang sudah tidak 

digunakan lagi dari koleksi. Dalam menyiangi koleksi terlebih dahulu 

dipastikan apakah layak untuk disiangi dengan berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. 

kegiatan penyiangan juga merupakan salah satu kegiatan dari 

perawatan koleksi yaitu mengeluarkan atau menarik bahan pustaka dari 

susunan rak buku/penyimpanan. Jika bahan pustaka tidak bermanfaat lagi, 

bahan tersebut harus dikeluarkan dari koleksi agar tidak memenuhi ruangan 

yang semestinya diisi dengan koleksi yang lebih terbaru (Almah,2012: 151). 

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memilih istilah 

penyiangan walaupun ada istilah lain yaitu penghapusan, penyortiran (dalam 

bahasa Indonesia), dan ada juga yang menyebutnya deseleksi yang 

maksudnya sama dengan weeding. 

Menyiangi koleksi merupakan kegiatan mengidentifikasi, memilih, 

dan mengeluarkan bahan pustaka dari jajarannya untuk dijadikan sebagai 

bahan pustaka hasil dari penyiangan. Selanjutnya dilakukan pekerjaan lagi 

pasca penyiangan, seperti dihibahkan, dimusnahkan, atau ditukarkan. Bahan 

pustaka yang sudah dikeluarkan dari koleksi, juga harus dikeluarkan  dikartu 

katalognya dari lemari katalog, dicoret dengan memberi catatan pada buku 

induk. Apabila akan dimasukkan ke pangkalan data, juga harus dihapuskan 

untuk menyamakan data pada pangkalan data (data base) dengan koleksinya 

(Sutarno NS,    2006:89-90). 

Mc Graw dalam Gardner mengemukakan bahwa penyiangan adalah 

melakukan pembuangan atau mentransfer kelebihan suatu item, buku yang 
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jarang digunakan dan bahan-bahan yang telah lama tidak digunakan. Gardner 

(1981:211) dikutip oleh (Arlina, 2000:25)  

2. Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka 

Pelaksanaan penyiangan bahan pustaka merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan perpustakaan untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan 

sebuah koleksi. Pelaksanaan ini sangat penting mengingat koleksi yang akan 

disiangi perlu diperhatikan agar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku. Dalam proses penyiangan bahan pustaka diperlukan ketelitian dalam 

memilih dan memilah koleksi yang layak untuk disiangi agar tidak salah 

dalam mengeluarkan koleksi perpustakaan. 

Sebelum melaksanakan penyiangan, staf pengembangan koleksi perlu 

mempertimbangkan beberapa hal, seperti memilih alternatif dari tiga tindakan 

terhadap koleksi, mengkaji ulang perkembangan kebutuhan informasi 

pemustaka, kecenderungan perkembangan koleksi yang terjadi akhir-akhir 

ini, dan anggaran yang tersedia untuk melakukan penyiangan bahan pustaka. 

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan koleksi, apabila dipersiapkan 

dengan baik dapat membantu mengurangi masalah ruangan dengan 

pengawasan pertumbuhan koleksi. 

3. Pendekatan Penyiangan (weeding Approaches) 

Slote (1989) menyebutkan beberapa pendekatan mengenai penyiangan 

(weeding) yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan subject, pendekatan ini melibatkan suatu rangkaian 

peraturan, prinsip-prinsip atau petunjuk-petunjuk untuk 

mengimplementasikan keputusan. 
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b. Pendekatan umur koleksi, dalam pendekatan ini buku-buku atau bahan 

pustaka lainnya dipisahkan menurut tanggal diterbitkan hak cipta atau 

waktu pembelian. 

c. Curriculum related weeding, berkaitan dengan kurikulum atau 

pemakai.  Pendekatan ini digunakan pada suatu lembaga pendidikan 

(Winoto 2004: 15). 

4. Kriteria Penyiangan Bahan Pustaka 

Penyiangan bukanlah proses yang bisa dilakukan dalam semalam dan 

bukan sebuah fungsi yang dapat dikerjakan secara terpisah dari proses-proses 

lain dalam pengembangan koleksi. Untuk melaksanakan penyiangan perlu 

mempertimbangkan tujuan dan aktivitas perpustakaan, ketersediaan anggaran 

untuk membeli bahan pustaka yang baru, keterkaitan dari satu buku dengan 

buku yang lain pada subjek yang sama, sampai dimanakah tanggung jawab 

perpustakaan sebagai unit kearsipan dari sumber daya pengetahuan, dan 

potensi kegunaan dari sebuah bahan pustaka dimasa yang akan datang. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ( 2005: 

65) “Kriteria penyiangan sering bersifat relatif. Sehingga perpustakaan perlu 

memiliki kebijakan tertulis tentang penyiangan koleksi yang merujuk pada 

peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian ada pegangan dalam 

melaksanakan penyiangan dari waktu ke waktu. Dalam menentukan 

kebijakan penyiangan perpustakaan perlu meminta bantuan pada ahli dan 

staff yang berwenang. 

Dalam melakukan penyiangan bahan pustaka ada beberapa kriteria 

mengenai bahan pustaka yang perlu disiangi. Dalam hal ini penulis mencoba 

mengemukakan kriteria penyiangan menurut beberapa pakar. Marry Peacock 
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Douglas menyebutkan beberapa kriteria untuk penyiangan bahan pustaka 

yaitu: 

a. Buku yang sudah sangat rusak tidak dapat diperbaiki lagi. 

b. Buku yang lembarannya hilang atau tidak lengkap lagi. 

c. Buku yang isinya sudah lama atau out of date. 

d. Buku yang jumlah salinannya sudah terlalu banyak. 

e. Buku yang tidak bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani misalnya 

(karena buku tersebut tulisan atau bahasanya kurang dipahami). 

f. Buku yang dilarang beredar oleh pemerintah (Winoto 2004:14). 

HF McGraw (dalam Evans,   2000) menyebutkan beberapa kriteria 

penyiangan yaitu: 

a. Memiliki duplikasi eksemplar yang sudah banyak (melebihi ketentuan) 

b. Merupakan koleksi sumbangan dan koleksi tersebut kurang dibutuhkan 

atau tidak sesuai dengan visi dan misi perpustakaan. 

c. Buku yang sudah usang (out of date), terbitan lama , terutama pada 

kategori ilmu pengetahuan. 

d. Edisinya sudah diganti dengan edisi yang baru. 

e. Buku yang sangat kotor, rusak, hilang, terbitan lama dan lain-lain.  

f. Buku yang dicetak dengan huruf-huruf yang terlalu kecil dengan kualitas 

kertas yang rendah ( mudah patah atau sobek) dan banyak halaman yang 

sudah hilang. 

g. Volume yang sudah tidak diperlukan atau digunakan lagi oleh pengguna. 

Menurut Evans dalam (Ibrahim, 2016: 80) terdapat berbagai kriteria 

yang harus dipertimbangkan ketika melakukan penyiangan bahan pustaka di 

perpustakaan yaitu : 
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a. Bahan pustaka yang sudah rusak berat, dan tidak mungkin lagi diperbaiki, 

atau ada halaman yang isinya tidak lengkap, dan sudah lepas atau hilang. 

b. Informasi yang dikandung dianggap sudah usang karena adanya kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan. 

c. Pemustaka tidak membutuhkan subyek yang bersangkutan. 

d. Tidak adanya edisi terbaru yang isinya lebih lengkap, yang sesuai zaman 

(up to date) dengan judul yang sama. Akan tetapi bila ada teori penting 

yang baru dalam buku lama yang masih sahih dan tidak dicakup lagi pada 

edisi yang baru, maka koleksi tersebut tidak perlu diasiangi. 

e. Dibutuhkan oleh perpustakaan karena subjek isinya sangat cocok. 

f. Perubahan kebijakan mengenai program, subjek, kelompok/tingkat 

pengguna yang dilayani atau reorganisasi instansi induk. 

g. Secara politis dan religis bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan 

citra adat, agama yang dianut oleh masyarakat, dalam hal ini hasil 

penyiangan tidak dibuang. Akan tetapi disimpan di tempat dan ruangan 

tersendiri dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. 

h. Jumlah eksamplarnya alebih dari jumlah telah disepakati. 

i. Terbitan berkala yang tidak disertai dengan indeks. 

 

Menurut Almah (2012: 152) kriteria didasarkan atas kombinasi 

beberapa ciri berikut :  

1) Tidak terpakai lagi karena kadaluarsa 

2) Dalam bahasa yang kurang dikenal pemustaka 

3) Bidang subjek kurang sesuai untuk koleksi 

4) Jarang dipakai/sudah lama tidak di pergunakan 

5) Jumlah kopi yang tidak sesuai dengan permintaan. 
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Kriteria Penyiangan Bahan Pustaka Menurut Jenis Bahan Pustaka 

yang Disiangi yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan berupa buku (monografi) 

1) Bidang kajian yang tidak sesuai dengan kebijakan instansi dan tujuan 

perpustakaan sebaiknya disiangi. 

2) Usia atau umur koleksi bisa dipertimbangkan agar koleksi tersebut dapat 

diganti dengan koleksi terbaru. 

3) Cakupan duplikasi atau jumlah koleksi yang memiliki duplikasi yang 

banyak dalam jajaran rak sebaiknya perlu dikurangi dan disisihkan ke 

tempat lain. 

4) Sumber alternatif yaitu dengan adanya kerjasama antar perpustakaan 

maka koleksi yang kurang bermanfaat dapat dikurangi dengan 

mengakses kepada perpustakaan lain yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan. 

5) Kondisi fisik buku-buku yang sobek, lapuk dan sampulnya rusak 

sebaiknya disiangi untuk dilakukan perbaikan (Winoto, 2004:15).Dalam 

hal ini menurut S, Noerhayati (1988) buku rusak ada dua jenis: 

a) Kerusakan kecil: yang disebabkan buku kena air, halaman sobek 

sebagian, halaman sobek tetapi sobeknya tidak hilang (walaupun 

sudah terlepas), halaman terlepas seluruhnya tetapi tidak hilang. 

b) Kerusakan besar: yang disebabkan karena halaman bukunya hilang, 

buku terbakar sebagian atau kena air sehingga buku tidak dapat 

dipergunakan lagi. 

6) Tingkat perlakuan, buku yang berisi prinsip-prinsip dasar memiliki 

manfaat yang lebih tinggi dan bersifat lama jika dibandingkan dengan 
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buku yang bersifat manual yang akan cepat out of date sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi. 

7) Kepentingan pengarang ialah lebih menguasai tentang subyek dalam 

ilmu pengetahuan tersebut, seharusnya dipertahankan. Akan teteapi jika 

terpaksa harus dikeluarkan, maka harus ditempatkan pada tempat yang 

gampang untuk ditelusuri kembali. 

8) Bahasa. Buku yang diterbitkan dalam bahasa inggris biasanya lebih lama 

umur pemakaiannya jika dibandingkan dengan buku yang diterbitkan 

dalam bahasa lain (Winoto,    2004:15-16). 

b. Bahan terbitan berseri /serial: 

1) Penerbit. Untuk penerbit serial yang bergengsi dengan menerbitkan 

terbitan untuk obyek kajian kepada masyarakat luas, seharusnya 

Cdipertahankan. 

2) Cakupan indeks. Majalah yang mempunyai cakupan indeks dan 

abstraks lebih bagus dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan 

apabila dibandingkan dengan majalah yang tidak disertai dengan 

indeks dan abstraks. 

3) Versi terbitan berseri diganti. Saat ini sudah terlalu banyak dijumpai 

majalah versi mikro, sehingga terbitan berseri yang sudah ada 

penggantinya perlu disisihkan untuk disiangi. 

4) Usia. Untuk terbitan berseri ini dilakukan penyisihan, maka 

keseluruhan volume dalam satu kurun waktu semuanya disiangi, tidak 

bisa hanya satu volume saja atau dengan beberapa nomor saja. 

5) Bahasa. Bahasa yang digunakan akan turut menjadi faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam menyiangi koleksi serial. 
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5. Fungsi Penyiangan Bahan Pustaka 

Fungsi penyiangan ialah untuk menjaga agar koleksi perpustakaan 

tetap sesuai dengan keperluan masyarakat pemakai atau pemustaka. 

Disamping itu penyiangan dilakukan pustakawan juga berfungsi untuk 

memudahkan pemakai dalam mengetahui buku-buku yang masih baru dan 

menarik. 

Magril dan Corbin dalam buku Almah fumgsi penyiangan : 

a. Memperoleh tambahan tempat (shelf space) untuk perolehan baru. 

Membuat koleksi dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang 

akurat, relevan, up to date, serta menari. 

b. Memberi kemudahan kepada pemustaka dalam menggunakan 

koleksi. 

c. Memungkinkan staff perpustakaan mengelola koleksi dengan lebih 

efektif dan efesien. 

6. Tujuan dan Penyiangan Bahan Pustaka 

Tujuan penyiangan bahan pustaka yaitu untuk meminimalisirkan 

ruangan perpustakaan agar dapat memuat koleksi baru yang lebih up to date. 

Selain itu penyiangan juga dilakukan dalam rangka menjaga kemutakhiran 

dan daya guna koleksi perpustakaan sehingga perpustakaan semakin 

dinikmati oleh pemustaka dengan koleksi yang baru dan segar. 

Tujuan dari penyiangan ialah untuk memperoleh tambahan tempat 

(shelf space) untuk koleksi terbaru, membuat koleksi lebih bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, up to date dan menarik, 

memberikan kemudahan kepada pemustaka, dan memungkinkan pustakawan 

untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efesien. 
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Menurut Yunus Winoto (2004: 14) tujuan dilakukannya penyiangan 

bahan pustaka yaitu : 

a. Untuk membina dan memperbaiki pelayanan informasi oleh 

lembaga perpustakaan. 

b. Untuk memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. 

c. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. 

d. Menghindarkan dokumen-dokumen dengan subyek yang 

menyimpang dari tekanan masuk koleksi. 

e. Meningkatkan akses ke dokumen yang menjadi tekanan utama 

koleksi. 

f. Untuk penghematan ruangan. 

Ada beberapa tujuan dilakukan  dalam penyiangan bahan pustaka:  

a. Untuk membina dan memperbaiki pelayanan informasi oleh lembaga 

perpustakaan. 

b. Untuk memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. 

c. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. 

d. Menghindarkan dokumen-dokumen dengan subyek yang menyimpang 

dari tekanan masuk ke dalam koleksi. 

e. Meningkatkan akses ke dokumen yang menjadi tekanan utama koleksi. 

f. Untuk penghematan ruangan. (Winoto, 2004:14) 

Kegiatan penyiangan (weeding) sangat penting dilakukan pada suatu 

perpustakaan. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan tempat untuk koleksi 

terbaru, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai koleksin yang akurat, relevan, 

up to date dan memungkinkan staf perpustakaan untuk mengelola koleksi 

lebih efektif dan efesien (Yuyu,   2007: 123).  
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7. Manfaat Penyiangan Bahan Pustaka 

Perpustakaan memperoleh beberapa manfaat dari kegiatan penyiangan 

yang dilaksanakan antara lain : 

a. Bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. 

b. Mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-

benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

c. Bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh 

perpustakaan lain yang memerlukan. 

Menurut Boon dalam Silaban (   2013: 7)  penyiangan memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut: 

a. Menghemat Tempat 

Biaya penyediaan ruangan dan rak lebih rendah dari biaya yang 

sebenarnya untuk pembelian rak tambahan dan untuk pengerakkan lebih 

banyak buku. Suatu perawatan koleksi yang lebih baik akan hemat biaya 

pengerakkan buku, mengurangi debu dari buku yang tidak digunakan lagi 

dan membuatkan ruang lebih banyak untuk pergeseran buku. 

b. Menghemat Waktu 

Bagi pengguna maupun staf dan yang terbaik bagi semua. Rak-rak penuh 

dan sesak dengan buku yang sudah robek dan memerlukan waktu untuk 

memeriksa tanda-tanda yang tak terbaca. Pengguna yang mencari buku 

tertentu perlu memilah-milah buku yang tidak diinginkan. Staf berupaya 

untuk mengesampingkan buku yang kembali layak bergeser dan buku 

tersebut disusun kembali untuk membuat ruang. 
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c. Membuat Koleksi Lebih Menarik 

Dengan mengganti buku yang sudah robek atau rusak, tercoreng dengan 

melakukan penjilidan kembali yang lebih menarik dari buku-buku baru 

yang sudah tidak menarik. 

d. Meningkatkan Reputasi Perpustakaan 

Penyiangan juga dimaksudkan untuk kehandalan dan kemutakhiran dan 

membangun kepercayaan publik. Pemustaka berharap bahwa bahan 

pustaka yang dipilih oleh para ahli ialah informasi yang terbaru dan dapat 

diandalkan 

e. Menjaga Kebutuhan Koleksi 

Penyiangan memberikan hasil pemeriksaan berkelanjutan tentang 

perlunya memperbaiki kembali atau menjilid kembali, pemberitahuan 

kepadfa pustakawan untuk buku yang hilang atau dicuri dan 

membutuhkan pengganti, dan menjamin hitungan volume yang lebih 

akurat. 

f. Mendapat Masukan pada Kelemahan dan Kelebihan Koleksi 

Informasi ini dapat membantu, ketika meminta sumbangan dan membuat 

keputusan tentang pembelian. Misalnya, mengetahui bahwa buku bisnis 

sudah lama dan ada terbitan terbaru, pustakawan biasa mendekati 

kelompok terorganisir atau individu dan permintaan batuan khusus dalam 

mengembangkan pada bidang kepentingan khusus dan kegunaan bagi 

mereka. 

8. Prosedur Penyiangan Bahan Pustaka 

            Prosedur dalam penyiangan bahan pustaka sebagai berikut : 

a. Pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu 

dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan, misalnya 
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atas dasar usia, subyek, cakupan, kandungan informasi, dan fisik 

bahan pustaka. 

b. Pustakawan mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan 

penyiangan, misalnya buku, majalah, brosur, leaflet, kaset rekaman, 

laporan penelitian dan sebagainya. 

c. Apabila memungkinkan, sertakan data pemanfaatan buku. 

d. Pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah 

waktunya dikeluarkan dari koleksi. 

e. Buku yang keluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari 

kantong buku yang bersangkutan, kartu katalognya ditarik dari 

laci/jajaran katalog dan menghapus data dari pangkalan data. 

f. Buku-buku tersebut di cap “dikeluarkan dari koleksi perpustakaan”. 

g. Apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai orang lain dapat 

disisihkan untuk penukaran atau hadiah. 

h. Apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari bisa 

disusun di gudang dulu. 

i. Apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan 

lagi maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. 

j. Bahan pustaka yang dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita 

acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya. 

k. Untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan hendaknya 

memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan 

barang milik negara terutama untuk perpustakaan yang bernaung 

dibawah pemerintah. (Elva Rahmah: 2015) 
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9. Hambatan Penyiangan Bahan Pustaka 

Kegiatan penyiangan bukanlah suatu hal  mudah yang bisa dilakukan 

oleh siapa saja. Karena proses penyiangan membutuhkan proses yang lama 

dan membutuhkan waktu. Selain itu dalam pelaksanaan penyiangan bahan 

pustaka banyak kendala atau hambatan pada pihak pengelola perpustakaan itu 

sendiri.  

Adapun beberapa hambatan yang sering ditemui dalam melaksanakan 

kegiatan penyiangan bahan pustaka antara lain: 

a. Pustakawan enggan melakukan penyiangan bahan pustaka karena adanya 

anggapan bahwa semakin banyak koleksi sebuah perpustakaan maka 

semakin baik kualitas perpustakaan tersebut. 

b. Masih adanya anggapan pimpinan dan pengelolaan jumlah koleksi 

menentukan mutu. Jumlah koleksi dianggap akan menunjukkan 

kehebatan perpustakaan tanpa memperhatikan kondisi dan relevansi 

bahan pustaka tersebut dengan tujuan perpustakaan dalam menunjang 

lembaga induknya. 

c. Masih adanya anggapan bahwa penyiangan sebagai pekerjaan 

professional yang sulit dilakukan. 

d. Penyiangan memerlukan waktu yang lama untuk proses mengidentifikasi 

kriteria penyiangan. 

e. Adanya anggapan kegiatan penyiangan bahan pustaka berlawanan 

dengan tujuan pengadaan dan pengembangan. 

f. Sulit bagi perpustakaan untuk menentukan dan menerapkan kriteria 

penyiangan bahan pustaka. 

g. Hambatan administrasi, masih dijumpai prosedur yang rumit, terutama 

untuk koleksi yang ada di perpustakaan pemerintah, karena setiap 
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pengeluaran barang harus dilakukan prosedur yang membutuhkan waktu 

yang lama dan rumit. 

h. Hambatan psikologi seperti tidak tega membuang koleksi. 

i. Ditentang oleh atasan, atau sekelompok pemakai yang kuat (Elva 

Rahmah, 2015: 132). 

10. Alasan dilakukan penyiangan bahan pustaka 

a. Koleksi yang telah rusak berat, dan tidak mungkin diperbaiki lagi atau 

karena ada sebagaian halaman/isi yang tidak lengkap, lepas atau 

hilang. Informasi yang dikandungnya dianggap sudah usang karena 

adanya kemajuan ilmu teknologi. Pengguna sudah tidak 

menggunakan subjek yang bersangkutan. 

b. Tidak ada edisi baru yang isinya lebih lengkap dari sesuai zaman (up 

to date) untuk judul buku yang sama. 

c. Perubahan kebijakan mengenai program, subjek kelompok/tingkat 

pengguna yang dilayani atau reorganisasi instansi induk. 

d. Secara politisi dan religious bertentangan dengan kebijakan 

pemerintah dan citra adat serta agama yang dianut rakyat, dalam hal 

ini biasanya hasil penyiangan tidak dibuang namun di simpan 

ditempat terpisah dan hanya untuk kegiatan penelitian. 

e. Jumlah eksemplarnya banyak atau lebih dari ditetapkan atau 

disepakati. 

11. Jenis-jenis bahan pustaka 

Setiap perpustakaan memiliki koleksi yang berbeda-beda. Bahan pustaka 

bukan hanya buku, tetapi bahan-bahan elektronik juga termaksud dalam 

koleksi perpustakaan. Jenis bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan 

sangatlah beragam dalam jenis dan bentuk serta kandungan informasi yang 
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tersimpan didalamnya. Oleh karena itu ada beberapa jenis dan bentuk koleksi 

yang terdapat di perpustakaan. 

       Menurut Sutarno (2006: 82) jenis-jenis koleksi perpustakaan 

adalah koleksi perpustakaan mencakup jenis bahan pustaka tercetak seperti, 

buku, majalah, surat kabar, bahan pustaka terekam dan berbentuk elektronik 

seperti kaset, video, piringan, disk, film, film strip dan koleksi bentuk tertentu 

seperti lukisan, insektrarium, alat peraga, globe, foto dan lainnya. 

       Beberapa jenis bahan pustaka yang dapat dikelompokkan dalam dua 

bentuk, yaitu : 

a. Tercetak  

1) Buku/Monograf 

Buku/Monograf adalah terbitan yang mempunyai satu kesatuan 

yang utuh, dapat terdiri dari satu jilid atau lebih. Terbitan yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah buku, laporan penelitian, 

skripsi, tesis, disertasi, prosiding dan kumpulan karangan yang 

dijilid. 

c. Bahan Bukan Cetak 

1) Terbitan berkala/berseri adalah terbitan yang diterbitkan terus 

menerus dengan jangka waktu/kala tertentu. Terbitan seperti ini 

dapat berupa harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang 

termaksud dalam bentuk ini adalah surat kabar, majalah, dan 

terbitan lain yang mempunyai kala terbitan tertentu. 

2) Peta. 

3) Gambar. 

4) Brosur, pamphlet, booklet, dan lain-lain 

5) Makalah. 



28 

 

 
 

Terbitan ini mempunyai nilai sementara, tidak diolah 

sebagaimana bahan pustaka lainnya. 

d. Tidak tercetak 

1) Rekaman gambar, misalnya film, CD, microfilm, dan mikrofis. 

2) Rekaman suara, misalnya piringan hitam, CD dan kaset 

3) Rekaman data magnetic/digital, misalnya dalam bentuk disket, 

Cd, dan pangkalan data. 

C. Integrasi Keislaman 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas bahwa perpustakaan harus 

melakukan manajemen pengelolaan koleksi agar dapat mengelola 

perpustakaan dengan baik, maka dari itu perlu adanya sebuah kegiatan 

penyegaran koleksi yaitu penyiangan, sebagaimana yang terkandung dalam 

firman Allah SWT, dalam QS Al-Ma’idah/5:44 

 

                      

                     

                           

                

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) 
petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan 
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada 
Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, 
disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu 
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang 
tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang kafir.” (Departemen Agama Republik 
Indonesia. Al-qur’an dan Terjemahan, 2004: 155). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan 

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. 



29 

 

 
 

Barangsiapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, berarti ia benar-

benar kafir. Dan barangsiapa yang mengakuinya namun tidak 

menjalankannya, maka dia adalah orang yang dihalim lagi fasiq” ( Tafsir Ibnu 

Katsir, 3/119 ). 

Adapun penggalan ayat  َْعهَْيِهْثُهََداَءِْمهْْفِظُىأْستُحْْا ْوُْىا َْوكاَ ِكتِةْهللِ ْتِماَْ    Yang 

artinya “Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka 

menjadi saksi terhadapnya”. Dalam penggalan ayat ini terdapat arti bahwa 

memelihara koleksi perpustakaan sama halnya dengan orang-orang terdahulu 

memelihara kitab-kitab Allah, sebagaimana dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah 

harus dijaga dan begitu juga halnya dengan buku yang ada di perpustakaan, 

karena keduanya adalah wujud yang bernilai. Buku merupakan jendelanya dunia , 

maka sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan dan salah satu cara untuk 

melestarikannya dengan cara penyiangan. 

Didalam suatu perpustakaan harus ada suatu perubahan yaitu dengan 

melakukan suatu proses penyiangan dan dimana suatu perpustakaan memerlukan 

suatu perubahan, yakni melakukan penyiangan dimana bahan pustaka yang jarang 

digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi, dapat dikeluarkan dari rak dan diganti 

dengan bahan pustaka yang baru sehingga perpustakaan up to date dan diminati 

oleh pemustaka. Adapun hadits yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu: 

Dari Amir Mukmin Abi Hafsi Umar bin Khattab, dari Rasulullah 

Shallahu’alaihi wasallam bersabda :  

 

ٍصْعمَرْتِهْانخطاِبْـْرضيْهللاْعىهْـْ،ْقَمْ:َْسَمعُتَْرُسىَلْهللاِْـْفْْأتيْحَْْيهِْىِْؤمِْمُْايرْأمِْْنْْءَْ

ْامِريٍءَْماوََىيْ،ْفََمْهْْ))ْإوَّماْاألَْْعَمالُْْصهًْهللاْعهيهْوسهْمْـْ،ْيقُىُل: تانىِّيّاِتْ،َْوإِوََّماْنُِكمِّ

ُدْويَاْيُصسيُهَاْ،ْْجَرتُهُْنِْتْهِْاوَْكَْْهْْمَْ،ْوَْْهِْىنِْسُْرَْإنًْهللاْوَْْهُْتُْرَْجْْهِْ،ْفَْْهِْىنِْسُْرَْوَْْإنًْهللاِْْهُْتُْجرََْكاوَْتْهِْ

َْعهًَْ تِهِْاَْواْمَرأٍَةْيَْىَكُعهَاْ،ْفَِهْجَرتُهُْإٍنًَْماْهَاَخَرْإِنَْيهْ((ْ.ُْمتَّفَقِّ ِصحَّ  
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Artinya: “Tiap-tiap amal perbuatan harus disertai dengan niat, 
balasan bagi setiap amal manusia sesuai dengan apa yang diniatkan. 
Barangsiapa yang berhijrah untuk mengharapkan dunia atau seorang 
perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang 
diniatkan.” 

Setiap pekerjaan harus didasari dengan niat. Al Khauyi mengatakan, 

seakan-akan Rasulullah memberi pengertian bahwa niat itu bermacam-macam 

sebagaimana perbuatan. Seperti orang yang melakukan perbuatan dengan motivasi 

ingin mendapatkan ridha Allah dan apa yang dijanjikan kepadanya, atau ingin 

menjauhkan diri dari ancaman-Nya. 

 

 



 

31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu usaha mendeskripsikan, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki  (Sugiyono,   2010:14) 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal 

ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan strategi studi kasus walaupun 

studi kasus tidak hanya di gunakan untuk penelitian kualitatif, namun bisa juga 

untuk penelitian kuantitatif. Namun berbagai studi kasus terkenal di dunia 

biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan 

strategi studi kasus sebagai pola analisis non statistik. 

Adapun penelitian deskriptif kualitatif menurut Sumadi Suryabrata 

(2003:75) yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat serta memberikan gambaran mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga atau fakta-fakta tertentu. 

Dari defenisi di atas, maka dapat dipahami bahwa metedologi penelitian 

merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan ilmiah dan memerlukan suatu metode 

yang sifatnya rasional, emperis dan sistematis serta memerlukan pendekatan yang 

dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang ada, sehingga 

mencapai suatu tujuan yang sifatnya alamiah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan wawancara 

untuk mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari informan, untuk 
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memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang bagaimana penyiangan 

bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Jl. Sultan Alauddin No. 7 Mangasa, 

Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada 22 Februari 2021 - 22 Maret 2021. 

1. Sejarah Singkat Tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Sejarah berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan yang berkedudukan di Makassar pada mulanya hanya taman bacaan, 

dimana koleksinya merupakan dari koleksi Perpustakaan Negara Indonesia Timur 

(NIT). 

Seorang tokoh pendiri di Makassar yaitu Y.E. Tetengkeng berhasil 

menyelamatkan buku-buku dari Perpustakaan Negara Indonesia Timur, waktu itu 

bangsa Indonesia masih dalam suasana perang mempertahankan Negara Kesatuan 

RI. Beliaulah yang memimpin perpustakaan Negara yang pertama yaitu tahun 

1950, jabatan lain yang dipegang adalah kantor kebudayaan yang berada di 

Makassar. 

Berkat perjuangan dan usaha bapak Y.E. Tetengkeng resmilah 

perpustakaan ini dengan nama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berkedudukan di Makassar. Setelah keluarnya Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia nomor. 996, pada saat itu 

Perpustakaan Indonesia berkedudukan di Benteng Ujung Pandang (Makassar) 

dengan nama “Fort Roterdam”. 
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2. Visi dan Misi 

a. Visi  

“Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Sumber Informasi yang Handal 

Menuju Masayarakat Sulawesi Selatan yang Cerdas”. 

b. Misi 

4) Meningkatkan Kualitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan. 

5) Meningkatkan Srana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan. 

6) Mengembangkan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis TIK. 

7) Meningkatkan Manajemen Kelembagaan Perpustakaan dan 

Kearsipan. 

3. Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan terdiri atas : 

g. Kepala Dinas 

h. Sekertaris terdiri dari : 

1) Sub bagian Keuangan 

2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Sub bagian Program 

i. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan 

Perpustakaan 

1) Seksi Deposit 

2) Seksi Pengembangan Bahan Pustaka 

3) Seksi Pengolahan Bahan Pustaka 

j. Bidang Pembinaan Perpustakaan 

1) Seleksi Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan 

2) Seleksi Pembinaan Tenaga Perpustakaan 

3) Seleksi Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca 
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k. Bidang Pembinaan Kearsipan 

1) Seksi Kelembagaan Kearsipan 

2) Seksi Pembinaan SDM 

3) Seksi Pengawasan Kearsipan 

l. Bidang Pelestarian Bahan Pustaka dan Kearsipan 

1) Seksi Alih Media Perpustakaan 

2) Seksi Konservasi Arsip 

m. Bidang Pengolahan Arsip 

1) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis 

2) Seksi Pengelolaan Arsip Statis 

3) Seksi Kajian Kearsipan 

n. Kelempok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 

1) Fungsional Perpustakaan 

2) Fungsional Arsiparis 

Bagan struktur organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagai 

tercantum dalam lampiran peraturan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari peraturan daerah ini. Berdasarkan aturan keputusan tersebut diatas berarti 

perpustakaan wilayah provinsi Sulawesi Selatan telah mempunyai kedudukan dan 

status yang kuat, dalam tanggal 1 Agustus 1985 kantor Perpustakaan Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jalan Sultan 

Alauddin. Talasalapang Ujung Pandang dengan luas tanah 3000 m2 luasa ruangan 

2.204 m2 yang terdiri dari beberapa ruangan dan berlantai dua. 

Mengingat peran dan fungsi perpustakaan  yang sangat penting untuk 

meningkatkan daya guna menunjukkan seluruh lapisan masyarakat maka dengan 

keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989, pada tanggal 6 Maret 1989 dbentuk 

Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 
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yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

berdasarkan tugas keputusan tersebut maka Perpustakaan Wilayah di ibukota 

Provinsi yang merupakan suatu organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional 

RI yang berada di Daerah dengan nama Perpustakaan Daerah. Dengan adanya 

keputusan Presiden nomor 50 tahun 1997, pada tanggal 29 Desember 1997 

Perpustakaan daerah Sulawesi Selatan berubah menjadi Perpustakaan Nasional 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan instansinya naik yaitu dari tipe B ke A dari 

Eselon IA ke Eselon IIA. 

Kemudian dengan munculnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 

tentang otonomi daerah, dimana semua instansi yang berada di Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang dia,bil oleh Pemerintah Daerah termasuk Perpustakaan 

Nasiona Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sesuai dengan peraturan daerah nomor 30 tahun 2001 tanggal, 31 Januari 

2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan arsip dan perpustakaan 

daerah provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan juga memahami pergantian pimpinan mulai dari perpustakaan 

Negara sampai menjadi dinas perpustakaan dan kearsipan sulawesi selatan. 

1. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka  

Strategi kebijakan pengembangan bahan pustaka: 

a. Alokasi anggaran: 

1) Pengembangan koleksi : 40% 

2) Belanja lain-lain : 60%  

b. Pelibatan stakeholders terkait pengembangan perpustakaan. 

c. Peroses survey dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemakai sebagai 

berikut: 
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1) Pengadaan kuesioner kepada para pengunjung perpustakaan. 

2) Menyediakan kotak saran para pengunjung perpustakaan. 

3) Melihat statistic peminjaman bahan pustaka 

d. System software yang digunakan dalam pengolahan bahan pustaka yaitu 

calis. 

e. Terbitan literature sekunder. 

f. Metode yang digunakan dalam pengadaan bahan pustaka yaitu: 

1) Pembelian 

2) Sumbangan 

3) Penerbitan sendiri 

2. Bidang Deposit 

a. Koleksi umum : 42.354 judul/ 349.715 eksemlar koleksi deposit: 

1) Buku : 8.645 judul/11.132 eksemplar 

2) Skripsi : 245 judul/ 175 eksemplar 

3) Tesis : 175 judul/ 175 eksemplar 

4) Laporan Penelitian : 310 judul/ 310 eksemplar 

5) Kaset/CD : 895 judul/ 895 eksemplar 

UU No. 3 tahun 2017 tentang system pembukaan (belum) UU No. 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan (sudah : perpusnas dan DPK SulSel) UU No. 4 tahun 

1990 tentang KCKR (sudah). Adapun layanan yang ada di Dinas Kerasipan 

Provinsi Sulawesi Selatan yakni: 

1. Layanan Perpustakaan Umum 

a. Layanan Sikulasi 

b. Layanan Referensi 

c. Layanan Koleksi Umum 

d. Layanan Story Telling  
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e. Layanan Koleksi Kurikulum 

f. Layanan Koleksi Langka 

g. Layanan Surat Kabar/Tabloid 

h. Layanan Majalah/Jurnal 

i. Layanan Anak 

j. Layanan disabilitas 

k. Layanan Audio Visual 

l. Layanan Informasi Perpustakaan 

m. Layanan Bimbingan Sumber Rujukan 

n. Layanan Penelusuran Informasi 

o. Layanan computer Baca  

 

2. Waktu Layanan Perpustakaan 

Waktu layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu : 

 

         HARI      JAM LAYANAN 

SENIN – JUM’AT          08:00 – 16:30  

       SABTU         08:00 – 12:00  

      MINGGU             TUTUP 

 

C. Sumber Data 

 Pada penelitian ini, dalam menentukan sumber data adalah melalui 

informan. Informan adalah orang dalam latar penelitian, fungsinya sebagai 

orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan 
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kondisi latar penelitian (Busrowi dkk, 2008: 86). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dan dikumpulkan 

oleh peneliti dari pustakawan  yang berada dibagian penyiangan bahan 

pustaka dengan mengajukan langsung berbagai pertanyaan-pertanyaan yang 

membantu peneliti dalam menemukan informasi. Hal ini dilakukan agar 

peneliti agar peneliti mampu mendapatkan informasi yang diinginkan, yang 

lebih terperinci dan relevan. 

 

No           Nama Informan         Jabatan 

 1 Hamsiani Syakur, M.Adm.SDA Pustakawan Madya 

 2 Desy Selviana, S.Sos., M.IKom Pustakawan Madya 

 3 Nasyidah, S.Sos., M.Ap Pustakawan Madya 

 4 Hj. Samsani, Sos., M.A Pustawakan Madya 

 5 Muliati, S.Hum Pustakawan Madya 

 6 Abd. Kadir        Pelaksana 

 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis untuk 

mendukung data primer. Dapat dikatakan data sekunder ini berupa buku, 

artikel, dokumen dan literatur yang berubungan dengan penelitian (Arikunto,  

2010: 22) 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdapat langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
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menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Menurut 

(Bungin, 2007:115). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi 

langsung di lokasi penelitian seperti tempat penyimpanan koleksi sesudah 

disiangi dan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.  

2. Wawancara 

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar 

informasi, dan ide melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuat oleh penulis, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Esterbeng dalam Sugiyono, 2010:217). 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

(Mulyana, 2004:181).  

3. Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi 

pengumpulan data dan pengambilan gambar di lapangan dengan 

memanfaatkan alat elektronik seperti handphone, dan alat perekam suara. 

Tujuan dokumentasi adalah sebagai keterangan dan bukti penunjang dalam 

laporan penelitian. 

 Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, 2008:196). 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat-alat yang di perlukan atau yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data(Afrizal, 2017:134). Untuk 
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instrumen penelitian, peneliti menggunakan: 

1. Pedoman Wawancara 

Merupakan suatu tulisan yang berisi beberapa pertanyaan singkat yang di 

dalamnya berisi berbagai daftar informasi yang perlu, umtuk dikumpulkan 

peneliti. 

2. Alat Rekam 

Merupakan salah satu alat yang digunakan untuk merekam data yang 

terkait dengan penelitian pada saat melakukan wawancara yaitu 

handphone dan handphone juga digunakan untuk mengambil data-data 

dan gambar yang terkait dengan penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokan 

beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian 

peneliti menganalisis data-data tersebut sesuai dengan metode analisis data 

yang digunakan. Analisis data pada penelitian akan berlangsung bersamaan 

dengan kegiatan pengumpulan data. Diantaranya dapat melalui tahapan 

seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Burhan, 2015:144). 

 

1. Reduksi data yaitu bentuk analisis data dari pengumpulan data sebelumnya 

dengan cara diolah, lalu diseleksi dan membuang yang tidak perlu. 

2. Penyajian data yaitu data yang disajikan secara tertulis dan berupa kategori 

atau pengelompokkan. 

3. Verifikasi yaitu suatu tahapan penarikan kesimpulan reduksi data dan 

penyajian data. Tahapan ini adalah suatu tafsiran peneliti dari hasil temuan 

wawancara sebelumnya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap “analisis pelaksanaan 

penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan” pada tanggal 22 Februari – 22 Maret 2021. 

1. Proses Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan  

dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

Pelaksanaan penyiangan bahan pustaka merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan perpustakaan untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan sebuah 

koleksi. Pelaksanaan ini sangat penting mengingat koleksi yang akan disiangi 

perlu diperhatikan agar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam 

proses pelaksanaan penyiangan bahan pustaka diperlukan ketelitian dalam 

memilih dan memilah koleksi yang layak untuk disiangi agar tidak salah dalam 

mengeluarkan koleksi perpustakaan. 

Penyiangan  bahan pustaka ialah upaya penyegaran untuk bahan pustaka 

yang sudah rusak, memiliki eksamplar yang banyak, telah ada edisi baru, dilarang 

pemerintah, kurang up to date, bahasanya kurang dikenal pengguna dan 

sebagainya. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadinya penumpukkan 

suatu koleksi di perpustakaan dan seharusnya koleksi berada di tempat yang 

membutuhkan koleksi tersebut. Sehingga bahan bacaan yang tersedia di 

perpustakaan selalu koleksi terbaru dan diminati oleh pengunjung. 

Penyiangan merupakan pemilihan bahan pustaka yang dinilai 

kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan 
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koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tudak up to date atau 

terdapat kerusakan lainnya. 

a. Proses  Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang telah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan penyiangan bahan 

pustaka merupakan salah satu langkah yang dilakukan perpustakaan untuk 

mengetahui tingkat kebermanfaatan sebuah koleksi, pelaksanaan ini sangat 

penting mengingat koleksi yang akan disiangi perlu diperhatikan agar sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Abd. Kadir  yang 

berkaitan dengan proses pelaksanaan penyiangan bahan pustaka di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:   

 “Yang pertama dilakukan dalam pelaksanaan yaitu membentuk tim     
pelaksana kegiatan penyiangan, setelah tim terbentuk maka tim inilah yang 
akan melaksanakan kegiatan penyeleksian terhadap koleksi yang akan 
dilakakun penyiangan. Dalam setiap rak memiliki satu penanggung  jawab 
untuk melakukan penyiangan”(Abd. Kadir). 
 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Muliati 

menyatakan bahwa: 

 
 “langkah yang dilakukan sebelum penyiangan yaitu menyeleksi terlebih 
dahulu koleksi yang akan disiangi. Setelah diseleksi kemudian di 
pertimbangkan kembali edisi koleksi yang akan ditarik, jika sudah masuk 
dalam edisi lama baru kita tarik koleksi tersebut dan digantikan dengan edisi 
baru”(Muliati, wawancara,2021). 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu 

membentuk tim pelaksana kegiatan penyiangan setelah itu setiap rak memiliki 

satu penanggung jawab untuk melakukan penyiangan bahan pustaka. 

Selanjutnya menurut ibu Syamsiah tentang penyiangan bahan pustaka 

beliau mengatakan bahwa: 
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 “penyiangan dilakukan setiap saat sebelum perpustakaan dibuka 
pustakawan terlebih dahulu merapikan kembali buku-buku yang telah 
digunakan oleh pemustaka dan menyusunnya di rak buku biasanya disebut 
dengan shelving. Disamping merapikan kembali buku, pustakawan juga 
memperhatikan buku apakah ada yang perlu perbaikan jika ada, maka 
buku tersebut ditarik dari rak kemudian dicatat dan diperiksa apa yang 
rusak dari buku tersebut jika sampulnya robek maka dibawa keruang 
konservasi atau pelestarian bahan pustaka” (syamsiah, wawancara, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa dalam 

penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan penyiangan dengan cara, menyeleksi koleksi yang 

dilakukan oleh pustakawan, kemudian mencatat koleksi yang disiangi, melakukan 

tindak lanjut terhadap koleksi yang disiangi. Pelaksanaan penyiangan tidak 

memiliki jangka waktu dalam penyiangan tetapi melakukannya setiap saat ketika 

ada bahan pustaka membutuhkan perawatan atau perbaikan. 

Berdasarkan yang ditulis oleh para ahli bahwa penyiangan bahan pustaka 

adalah proses menyeleksi dan penarikan bahan pustaka dari perpustakaan, karena 

suatu keperluan tertentu, karena tidak lagi bermanfaat bagi pemustaka atau 

terjadinya perubahan subjek untuk bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi, 

atau bahkan sangat dibutuhkan perpustakaan lain. 

b. Kriteria penyiangan bahan pustaka 

Kriteria merupakan ciri yang melekat pada suatu objek. Kriteria 

penyiangan koleksi adalah ciri – ciri yang melekat pada koleksi yang 

membuat koleksi tersebut perlu disiangi. Ada beberapa kriteria penyiangan 

koleksi yang ditentukan oleh para ahli, berdasarkan yang dituliskan para ahli 

menyebutkan beberapa kriteria untuk penyiangan bahan pustaka: 

1) Buku yang sangat rusak yang tidak bias diperbaiki lagi. 

2) Buku yang lembarannya tidak lengkap lagi. 

3) Buku yang isinya sudah out of date. 

4) Buku yang jumlah salinannya banyak. 
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5) Buku yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani. 

6) Buku yang dilarang beredar oleh pemerintah 

Kriteria penyiangan bahan pustaka yaitu sebagai berikut : 

a. Subyek tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengguna 

perpustakaan. 

b. Bahan pustaka yang sudah usang isinya. 

c. Edisi terbaru sudah ada sehingga yang lama dapat dikeluarkan dari 

koleksi. 

d. Bahan pustaka yang sudah terlalu rusak dan tidak dapat diperbaiki 

lagi. 

e. Bahan pustaka yang isinya sudah tidak lengkap lagi dan tidak 

dapat di usahakan gantinya. 

f. Bahan pustaka yang jumlah eksamplarnya banyak, tetapi tidak 

banyak peminatnya. 

g. Bahan pustaka terlarang 

h. Hadiah yang diperoleh tanpa diminta, dan memang tidak sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

i. Bahan pustaka yang sudah tidak digunakan lagi, dan tidak 

dibutuhkan. 

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(2005:65) “Kriteria penyiangan sering bersifat relative, sehingga perpustakaan 

perlu memiliki kebijakan tentang penyiangan koleksi yang merujuk pada 

peraturan perundang-undangan”. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Desy mengenai kriteria- 

kriteria apa saja yang dilakukan dalam penyiangan 
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“Kriteria bisa bermacam – macam, dan biasanya kita tentukan sebelum 

melakukan penyiangan. Pertama kita tentukan koleksi yang out of date, 

koleksi yang tidak pernah dipinjam pemakai, koleksi yang sudah rusak, 

kemudian koleksi rusak tapi masih bisa diperbaiki” 

(Desy,wawancara,2021). 

 

Kemudian menurut Hamsiani menyatakan bahwa : 

 
“Kriteria penyiangan bahan pustaka dapat diketahui dari kondisi fisik 
bahan pustaka tersebut, misalnya:  
1. rusak ringan seperti: nomor punggung yang ada di buku terlepas  
2. rusak sedang seperti: ada halaman yang hilang atau robek 
3. rusak parah seperti : bukunya tidak layak lagi untuk dibaca. 

(Hamsiani,wawancara, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa kriteria 

penyiangan itu bisa bermacam – macam seperti koleksi yang out of date, koleksi 

tidak pernah dipinjam pemakai, koleksi yang rusak. Dan kriteria penyiangan biasa 

juga dikatakan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah. 

Berdasarkan yang dituliskan oleh parah ahli kriteria didasarkan atas 

kombinasi memiliki beberapa ciri berikut : 

1) Tidak terpakai lagi karena kadaluarsa. 

2) Dalam bahasa yang kurang dikenal. 

3) Bidang subjek kurang sesuai untuk koleksi. 

4) Jarang dipakai/sudah lama tidak di pergunakan. 

5) Jumlah kopi yang tidak sesuai dengan permintaan. 

Melakukan suatu penyiangan koleksi bahan pustaka ada beberapa kriteria 

atau kategori terlebih dahulu seperti kondisi fisik, usia atau umur, sumber 

alternatif  serta lainnya. 

c. Proses pemilihan bahan pustaka 

Proses pemilihan bahan pustaka yaitu pemilihan koleksi apa saja yang 

akan disiangi atau dikeluarkan dari rak, berdasarkan syarat dan ketentuan yang 

telah disepakati. 
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Pemilihan bahan pustaka merupakan proses pengidentifikasian bahan 

pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan atau 

mengadakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pemakai untuk dijadikan 

koleksi di perpustakaan. Baik buruknya kualitas koleksi perpustakaan di tentukan 

oleh kebijakan dan prosedur yang di tetapkan oleh bagian penyeleksian. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Samsani, 

beliau  menyatakan bahwa: 

“Pemilihan koleksi yang dilakukan dapat dilihat dari fisiknya misalnya, 
apabila terdapat sampul yang robek atau rusak akan tetapi masih selalu 
digunakan maka akan dikeluarkan untuk dilakukan perbaikan, kemudian 
dikembalikan ketempat semula untuk digunakan oleh pemustaka” 
(Samsani, wawancara,2021). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di uraikan bahwa pemilihan 

bahan pustaka dapat dilihat dari tingkat keterpakaian koleksi, dan dilihat dari 

fisik koleksi/buku, lalu langkah selanjutnya digudangkan atau diibahkan. 

  

2. Kendala Yang Dihadapi dalam Melakukan Pelaksanaan Penyiangan 

Bahan Pustaka Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Kendala merupakan halangan atau rintangan dengan keadaan yang 

membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan 

penyiangan bahan pustaka 

Kegiatan penyiangan bukanlah suatu hal  mudah yang bisa dilakukan oleh 

siapa saja. Karena proses penyiangan membutuhkan proses yang lama dan 

membutuhkan waktu. Selain itu dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka 

banyak kendala atau hambatan pada pihak pengelola perpustakaan itu sendiri. 

Adapun beberapa hambatannya antara lain: 
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a) Adanya kebanggaan tersendiri terhadap koleksi seperti adanya perasaan tidak 

rela untuk membuang bahan pustaka. 

b) Masih adanya pendapat bahwa jumlah koleksi menentukan mutu 

perpustakaan. 

c) Adanya pendapat bahwa penyiangan sebagai pekerjaan profesional yang sulit 

dilakukan (takut membuat kesalahan). 

d) Adanya pendapat penyiangan berlawanan dengan tujuan pengadaan atau 

konsep pengembangan koleksi. 

e) Kriteria penyiangan sulit ditentukan atau diterapkan. 

Masih dijumpainya prosedur yang rumit. 

Kendala merupakan suatu halangan atau keadaan yang membatasi maupun 

penghalang sehingga kegiatan bisa saja tertunda,  

Koleksi yang ada di perpustakaan semakin lama semakin bertambah sesuai 

dengan kebutuhan pemustaka sehingga dengan pertambahan jumlah koleksi 

tersebut maka akan menumbuhkan ruangan yang bisa menampung semuanya, 

apabila ruangan tidak mampu lagi menampung  semuanya  maka perlu  adanya  

kegiatan  penyiangan  untuk mengefisiensikan ruangan, selain itu untuk menjaga 

kemutakhiran informasi dari koleksi yang ada di suatu perpustakaan.  

Kegiatan  penyiangan  koleksi  merupakan  suatu  kegiatan  yang mesti 

dilakukan secara berkala dan selalu dilakukan kegiatan ini di perpustakaan untuk 

menjaga informasi  yang ada dan mengembangkan koleksi perpustakaan. Namun 

dalam pelaksanaan kegiatan ini tidaklah mudah ada banyak sekali hambatan-

hambatan yang dihadapi pada kegiatan penyiangan ini. 

a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyiangan bahan pustaka 

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang memiliki sifat penghambat 

atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Kendala merupakan 
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suatu halangan atau keadaan yang membatasi maupun penghalang sehingga 

kegiatan bisa saja tertunda. 

Penyiangan bahan pustaka ialah upaya penyegaran untuk bahan pustaka 

yang sudah rusak, memiliki eksamplar yang banyak, telah ada edisi baru, kurang 

up to date, bahasanya kurang dikenal pengguna dan sebagainya. 

Suatu perpustakaan akan mampu menjalankan suatu tugas dan fungsi 

dengan baik jika semua system dan kebutuhan terpenuhi dengan lancer. Adapun 

kendala yang dihadapi dalam penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu masalah dana, kurangnya sumber 

daya manusia (SDM) dan tempat/ruangan pelestarian bahan pustaka. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nasyidah mengenai 

faktor penghambat dalam penyiangan: 

 “Disini kita terhambat terkait masalah dana dan keaadaan ruangan atau 
tempat pelestarian bahan pustaka yang kurang luas sehingga tempat untuk 
menyimpan hasil penyiangan bahan pustaka menjadi penuh sehingga kita 
memasukkan bahan pustaka ketempat pelstarian itu per nomor kelas agar 
petugas perpustakaan tidak kewalahan dan koleksi tidak menumpuk 
ditempat pelestarian bahan pustaka”(Nasyidah,wawancara,2021) 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hamsani, beliau 

mengatakan bahwa: 

 “Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya 
manusia (SDM) seharusnya koleksi yang telah dilakukan penyiangan dan 
melakukan pelestarian menjadi tertunda karena staff melakukan pekerjaan 
yang lainnya, selain itu kami juga terkendala dalam masalah dana karena 
kegiatan penyiangan ini membutuhkan dana dalam melakukan perbaikan 
bahan pustaka”.(Hamsani, wawancara,2021) 

  

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa kendala yang di 

hadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

penyiangan bahan pustaka yaitu terkait tempat pelestarian bahan pustaka yang 

kurang memadai untuk menampung semua koleksi yang akan dilestarikan 

sehingga memasukkan koleksi diruang pelestarian berdasarkan nomor kelas atau 
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per nomor kelas, sehingga koleksi tidak menumpuk diruangan pelestarian dan 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya dana. 

b. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyiangan bahan 

pustaka 

Upaya yang dilakakuan untuk mengatasi masalah – masalah yang dihadapi 

dalam melakukan kegiatan penyiangan yaitu perlunya perhatian khusus Kepala 

Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan dibagian tempat 

pelestarian bahan pustaka dan penambahan sumber daya manusia (SDM), 

sehingga kegiatan pelestarian bahan pustaka dapat berjalan sesuai dengan 

prosedurnya. 

“Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan 
penyiangan seharusnya menambah pustakawan ditempat pelestarian bahan 
pustaka sehingga pada saat melakukan pelestarian tidak terlalu lama dalam 
penyelesaian sehingga koleksi dapat dipajang kembali di rak”(Hamsani, 
wawancara,2021) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan bahwa dalam mengatasi 

kendala – kendala dalam kegiatan penyiangan bahan pustaka yaitu kepala Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian 

lebih kepada perpustakaan khususnya dibagian pelestarian bahan pustaka dan 

menambah sumber daya manusia (SDM) dibagian pelestarian bahan pustaka. 

 

B. Pembahasan 

1. Proses Pelaksanaan Penyiangan Bahan Pustaka di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

Dalam proses pelaksanaan penyiangan sangat penting dilakukan karena 

masih masih menemukan dijajaran koleksi yang ada di rak bahwa koleksi tersebut 

bercampur dengan koleksi yang rusak dan out of date atau tidak relevan serta 
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tidak layak pakai lagi yang seharusnya pemustaka menginginkan buku – buku 

yang up to date, bersih dan dalam keadaan tidak baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan penyiangan dilakukan setiap saat pada saat 

melakukan shelving, dimana setiap pegawai memiliki tanggung jawab atas rak 

masing-masing, kemudian kriteria penyiangan dapat diketahui dari kondisi 

fisiknya seperti rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, setelah itu pemilihan 

koleksi dapat dilihat dari fisiknya seperti jika terdapat sampul yang rusak atau ada 

halaman yang hilang tetapi sering digunakan oleh pemustaka maka ditarik dari rak 

kemudian melakukan perbaikan di tempat pelestarian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaitkan 

dengan yang ditulis Etty andriaty dkk bahwa penyiangan dilakukan secara berkala 

dan berkelanjutan, minimal lima tahun sekali untuk koleksi buku. Sebaiknya 

perpustakaan membuat peraturan tertulis tentang penyiangan koleksi perpustakaan 

untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi tergantung dari 

kebijakan pada setiap perpustakaan, seperti halnya di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyiangan setiap saat. 

Penyiangan bahan pustaka menurut ibrahim adalah proses menyeleksi dan 

penarikan bahan pustaka dari perpustakaan, karena suatu keperluan tertentu, 

karena tidak lagi bermanfaat bagi pemustka atau terjadinya perubahan subjek 

untuk bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi, atau bahkan sangat dibutuhkan 

pepustakaan lain. 
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2. Kendala Yang di Hadapi dalam Melakukan Pelaksanaan 

Penyiangan Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan mengenai 

kendala yang dihadapi dalam penyiangan bahan pustaka yaitu sempitnya tempat 

pelestarian bahan pustaka sehingga koleksi yang telah disiangi harus masuk 

pernomor kelas karena tempat pelestarian memiliki keterbatasan tempat jika 

koleksi masuk semua ke tempat pelestarian menjadi penuh dan terkait dengan 

sumber daya manusia (SDM) yang kurang sehingga proses perbaikan menjadi 

lambat namun pemustaka sudah membutuhkan koleksi tersebut. Respon 

pemustaka tentang upaya mengatasi kendala dalam penyiangan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ruang pelestarian 

bahan pustaka perlu direnovasiS agar ruangan menjadi luas dan tidak terjadi 

penumpukkan koleksi yang telah siangi dan penambahan sumber daya manusia 

(SDM) sagar perbaikan koleksi cepat selesai sehingga koleksi dapat dipajang 

kembali ke rak dan dibaca oleh pemustaka. 

Adapun beberapa kendala yang sering ditemui dalam melaksanakan 

kegiatan penyiangan bahan pustaka menurut para ahli antara lain: 

a. Pustakawan enggan melakukan penyiangan bahan pustaka karena adanya 

anggapan bahwa semakin banyak koleksi sebuah perpustakaan maka semakin 

baik kualitas perpustakaan tersebut. 

b. Masih adanya anggapan pimpinan dan pengelolaan jumlah koleksi menentukan 

mutu. Jumlah koleksi dianggap akan menunjukkan kehebatan perpustakaan 
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tanpa memperhatikan kondisi dan relevansi bahan pustaka tersebut dengan 

tujuan perpustakaan dalam menunjang lembaga induknya. 

c. Masih adanya anggapan bahwa penyiangan sebagai pekerjaan professional yang 

sulit dilakukan. 

d. Penyiangan memerlukan waktu yang lama untuk proses mengidentifikasi kriteria 

penyiangan. 

e. Adanya anggapan kegiatan penyiangan bahan pustaka berlawanan dengan tujuan 

pengadaan dan pengembangan. 

f. Sulit bagi perpustakaan untuk menentukan dan menerapkan kriteria penyiangan 

bahan pustaka. 

g. Hambatan administrasi, masih dijumpai prosedur yang rumit, terutama untuk 

koleksi yang ada di perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran barang 

harus dilakukan prosedur yang membutuhkan waktu yang lama dan rumit. 

h. Hambatan psikologi seperti tidak tega membuang koleksi. 

i. Ditentang oleh atasan, atau sekelompok pemakai yang kuat (Elva Rahmah, 

2015: 132). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan penyiangan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan setiap saat, pada saat melakukan 

shelving dengan membentuk tim terlebih dulu kemudian memilah-milah  

melihat terlebih dahulu tingkat keterpakaian koleksi dan juga fisik buku, 

sebelum melakukan penyiangan. kriteria penyiangan dapat diketahui dari 

kondisi fisiknya seperti rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, setelah itu 

pemilihan koleksi dapat dilihat dari fisiknya seperti jika terdapat sampul yang 

rusak atau ada halaman yang hilang tetapi sering digunakan oleh pemustaka 

maka ditarik dari rak kemudian melakukan perbaikan di tempat pelestarian. 

2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyiangan bahan pustaka, 

terkendala dalam masalah tempat pelestarian bahan pustaka yang sempit 

sehingga tidak mampu menampung semua koleksi yang sudah disiangi, 

kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada bagian pelestarian bahan 

pustaka dan terkait masalah dana. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tentang analisis pelaksanaan 

penyiangan bahan pustaka , ada beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Untuk memaksimalkan proses penyiangan sebaiknya dilakukan penambahan 

tenaga pustakawan dibidang pelestarian agar buku yang telah disiangi tidak 

menumpuk dan dilakukan perbaikan secepatnya. 

2. Agar proses penyiangan bahan pustaka bisa benar-benar terealisasikan 

dengan baik, alangkah baiknya jika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan dana yang cukup dalam hal anggaran 

khusus untuk pemeliharaan (dalam hal ini penyiangan).  
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Gambar 1 : Gedung  Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 

Gambar 2 : Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan 
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Gambar 3: Perbedaan hasil pemeliharaan buku yang telah disiangi dengan buku asli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan Informan di Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan 
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