
BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Manajemen Perpustakaan, Layanan Perpustakaan dan 

Manajemen Layanan Perpustakaan 

a. Pengertian Manajemen Perpustakaan 

Manajemen perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan 

yang didasarkan pada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Teori 

manajemen adalah suatu konsep pemikiran atau pendapat yang 

dikemukakan mengenai bagaimana ilmu manajemen untuk diterapkan 

di dalam suatu organisasi. Sementara prinsip-prinsip manajemen adalah 

dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir di dalam 

manajemen. Kandungan teori dan prinsip-prinsip manajemen itu seperti 

kepemimpinan, pentatalaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan 

sumber-sumber daya agar dapat mencapai hasil yang maksimal, supaya 

lebih berdaya guna dan berhasil guna.
10

 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di 

lingkungan sekolah. Diadakannya perpustakaan sekolah adalah untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan 

sekolah yang bersangkutan, khususnya para guru dan murid. 

Perpustakaan berperan sebagai media dan sarana untuk menunjang 

kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di tingkat sekolah. Oleh karena 
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itu, perpustakaan merupakan bagian integral dari program 

penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah.
11

  

Soetminah mengemukakan (dalam Andi Ibrahim), 

perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah sebagai 

sarana pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan 

prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12

 

b. Pengertian Layanan Perpustakaan 

Layanan Perpustakaan adalah penyediaan bahan pustaka dan 

atau sumber informasi secara tepat serta penyediaan sebagai layanan 

dan bantuan kepada pengguna pustaka sesuai kebutuhan pengguna 

pustaka. Menyajikan bahan pustaka dan atau sumber informasi sesuai 

kebutuhan pengguna pustaka, artinya bahwa dalam layanan 

perpustakaan, pustakawan perlu mencermati dan meminta masukan dari 

pengguna pustaka atas kebutuhsn bahan pustaka atau informasinya. 

Penyediaan berbagai layanan memungkinkan perpustakaan berkembang 

sesuai kebutuhan jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna 

pustaka. Perpustakaan akan terus tumbuh dan berkembang memenuhi 

kebutuhan pengguna pustaka yang dilayani.
13

 Pelayanan merupakam 

kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan megadakan hubungan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap orang-orang 

yang akan menggunakan perpustakaan. Pelayanan merupakan tujuan 
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akhir yang ingin dikuasai oleh perpustakaan. Seluruh kegiatan 

perpustakaan, mulai dari kelengkapan perpustakaan sampai kepada 

semua urusan dan kelompok pustakawan, diarahkan untuk menciptakan 

suasana yang kognitif agar pelayanan perpustakaan berjalan dengan 

lancar dan baik. 

Salah satu usaha dibidang pemberian jasa informasi, 

perpustakaan perlu memberikan pelayanan kepada pengguna pustaka 

secara cepat dan tepat. Cepat artinya layanan yang diberikan 

dilaksanakan dalam waktu singkat. Sedangkan tepat maksudnya dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna pustaka yang memanfaatkan jasa 

perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan usaha jasa untuk pengguna pustaka. 

Artinya perpustakaan harus berusaha memberi pelayanan sebaik-

baiknya kepada pengguna pustaka. Di samping itu sedapat mungkin 

diusahakan agar dapat memenuhi segala permintaan pengguna pustaka 

sekurang-kurangnya dapat menunjukkan dimana bahan dapat diperoleh, 

bilamana bahan diminta tidak ada di perpustakaan. Lebih baik lagi jika 

dapat membeli dan meminjamkannya. 

Perpustakaan memiliki beberapa layanan. Tentu saja setiap 

perpustakaan memiliki jenis layanan yang berbeda-beda. Jenis layanan 

yang disiapkan oleh perpustakaan sangat tergantung kepada tugas dan 

fungsi perpustakaan itu sendiri dan kebutuhan informasi pengguna 

pustaka yang harus mereka layani. 
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Layanan pemustaka merupakan salah satu kegiatan pokok 

perpustakaan. Kegiatan lain yang dilakukan perpustakaan adalah 

pengembangan koleksi, pemeliharaan koleksi, promosi dan lain-lain. 

Layanan pengguna pustaka merupakan tolok ukur keberhasilan 

sebuah perpustakaan. Perpustakaan dinilai baik secara keseluruhan oleh 

pengguna pustaka, jika mampu memberikan layanan yang baik, maka 

pengguna pustaka akan menilai baik secara keseluruhan begitu juga 

sebaliknya jika layanan buruk maka pengguna pustaka akan menilai 

layanan perpustakaan secara keseluruhan buruk. Hal itu karena kegiatan 

layanan merupakan kegiatan yang mempertemukan langsung antara 

petugas dan pengguna pustaka, sehingga penilaian pengguna pustaka 

akan muncul ketika kegiatan layanan tersebut dilangsungkan. Layanan 

yang diberikan kepada pengguna pustaka mencakup koleksi, fasilitas 

dan jasa perpustakaan.
14

 

c. Pengertian Manajemen Layanan Perpustakaan 

Manajemen layanan perpustakaan adalah mengelola yang 

berhubungan dengan perpustakaan, terutama dalam hal layanan, karena 

perpustakaan yang bagus memiliki layanan yang bagus, kepuasan 

pemustaka yaitu terletak pada layanan yang diberikan tenaga 

perpustakaan. 
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2. Fungsi-fungsi Manajemen Perpustakaan 

Fungsi manajemen banyak jenisnya, menurut tingkat dan ruang 

lingkupnya kegiatan organisasinya. Menurut George R. Terry, fungsi-

fungsi manajemen dapat untuk tingkat operatif manajemen dapat dibatasi 

dan dirumuskan: (1) perencanaan (planning), (2) pengorganisasian 

(organising), (3) penggerakan (actuating) dan (4) pengawasan 

(controlling). Jika dianalisis untuk diterapkan di dalam perpustakaan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa 

yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di 

dalamnya meliputi tempat, oleh siapa pelaku atau pelaksana, dan 

bagaimana tata caranya mencapai itu. Setiap rencana mengandung tiga 

ciri khas, yaitu (1) selalu berdimensi waktu yang akan datang atau 

kemasa depan, (2) selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan 

bertujuan tertentu, (3) memiliki, alasan, sebab atau landasan, baik 

secara, organisasional, personal maupun kedua-duanya. Mutu 

perencanaan akan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pandangan 

hidup, pengetahuan dan kemampuan pribadi perencana (planner). 

Suatu perencanaan akan diawali dengan ramalan atau perkiraan 

tentang keadaan atau situasi yang akan datang. Oleh sebab itu 

perencanaan adalah suatu ramalan atau antisipasi mengenai keadaan 

atau situasi yang akan datang berdasarkan suatu analisis keadaan 
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sekarang. Selanjutnya proses berpikir untuk menentukan pilihan atau 

alternatif tertentu diantara sejumlah pilihan yang ada. Alternatif adalah 

suatu tata hubungan antara sesuatu (tindakan, perbuatan, sikap) yang 

berujung pada suatu akibat atau hasil seperti keputusan. Oleh karena itu 

kunci keberhasilan manajemen terletak dan dimulai pada perencanaan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah fungsi yang dijalankan oleh semua 

manajer dari semua tingkatan hasil pengorganisasian bukanlah sebuah 

struktur organisasi, melainkan terorgansasikannya semua aktivitas di 

dalam suatu wadah organisasi, sehingga semua tugas dan fungsi 

berjalan guna mencapai tujuannya. Pengorganisasian dijalankan dalam 

tiga tahap, yakni (1) penstrukturan atau penentuan struktur kerja sama, 

(2) pemilihan tempat yang tepat pula atas dasar prinsip “the right man 

in the right place” dan (3) fungsionalisasi, yakni penentuan tugas dan 

fungsi untuk masing-masing orang dan unit satuan kerja. 

Fungsi pengorganisasian sangat menentukan kelancaran 

jalannya pelaksanaan berupa perwadahan atau pengaturan lebih lanjut 

mengenai kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab dan orang-orang yang 

harus ditata dan dihubungkan satu sama lain demikian rupa. Dengan 

demikian setiap orang tahu apa kedudukan, tugasnya, fungsinya, 

pekerjaanya, tanggung jawabnya, dan kewajibannya, hak-haknya, serta 

wewenangnya. Mereka kemudian tahu siapa atasan dan bawahannya. 
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c. Penggerakan 

Fungsi penggerakan merupakan penggabungan dari beberapa 

fungsi manajemen yang saling berhubungan satu sama lainnya, yakni 

meliputi kepemimpinan (leadership), pengarahan, komunikasi, 

pemberian motivasi dan penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas. 

Hal-hal tersebut merupakan tugas utama seorang pemimpin (manajer) 

sehari-hari. Penggerakan mencakup tugas-tugasnya: 

1) Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang harus dijalankan dalam manajemen, 

khususnya yang dimaksud dalam hal penggerakan ada tiga macam 

sekaligus, yaitu pertama, kepemimpinan organisasi, yang bersifat 

kaku, karena bertujuan menegakkan tertib dan disiplin organisasi, 

kedua, kepemimpinan personal, yang bersifat pendekatan 

kemanusiaan dalam mengadapi bawahan, ketiga, kepemimpinan tim 

kerja kolektif yakni kepemimpinan yang merupakan paduan kedua 

sistem kepemimpinan di atas dan kelompok teknikal, yang bertujuan 

menegakkan kerjasama atas dasar kesederajatan terhadap posisi dan 

tugas dengan prinsip integritas. 

2) Pengarahan 

Pengarahan adalah bagian (sub fungsi) dari penggerakan 

yang berhubungan erat dengan getting things done atau membuat 

terlaksananya segala sesuatu untuk mencapai tujuan. pada intinya 
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adalah membimbing dan mengendalikan, mengajar, memberi tahu 

dan membuat bawahan bisa melakukan sesuatu.  

Tugas seorang pemimpin dalam melakukan pengarahan 

(directing) adalah melakukan agar semua pekerjaan berlangsung 

sesuai dengan rencana dan tetap memelihara arus kerja (flow of 

work) yang mantap (steady). Penggunaan sumber-sumber daya 

dilakukan secara wajar dan baik, dan orang-orang bekerja menurut 

acara dan jadwal dan mengahasilkan menurut kualitas dan kuantitas 

yang diinginkan. 

3) Komunikasi 

Untuk menjalin hubungan antar  orang-orang yang baik harus 

ada bentuk-bentuk komunikasi yang efektif guna menciptakan 

hubungan kerjasama yang baik. Komunikasi dalam manajemen 

diharapkan terjadi tidak satu arah, melainkan dua, tiga arah atau 

lebih, yakni pertama yang bersifat vertikal ke bawah antara atasan 

kepada bawahan (top down), yang berupa perintah, komando, 

instruksi, kebijakan, penjelasan dan informasi. Kedua, komunikasi 

yang bersifat vertikal ke atas (bottom up) antara bawahan dengan 

atasan misalnya, laporan, informasi, saran masukkan atau usulan, 

dan mungkin pula tuntutan. Ketiga, komunikasi antara atasan sesama 

atasan atau antara bawaan sesama bawahan yang disebut hubungan 

horizontal. Keempat, antara bawahan/atasan dengan bawahan/atasan 

yang lain bersifat silang (cross cummunications). 
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4) Pemberian Motivasi 

Pemberian motivasi oleh pemimpin kepada bawahan yang 

menyangkut kesediaan untuk beraksi dan bertindak positif seperti 

berpartisipasi aktif terhadap pimpinan dengan sebaik-baiknya untuk 

kepentingan organisasi. 

5) Penyediaan Fasilitas 

Penyediaan fasilitas atau kemudahan merupakan bagian dari 

penggerakan. Hal itu sangat penting dilakukan untuk efisiensi 

operasional dan meningkatkan daya kerja orang-orang/bawahan. 

fasilitas berarti menyediakan, memberikan secara cepat dan tepat 

segala sesuatu yang diperlukan untuk menunaikan tugas atau 

perintah. 

d. Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau 

mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, 

norma-norma, standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan cara sebagai berikut: 

1) Standar Performa/Kinerja 

Standar Performa/kinerja adalah seperangkat kriteria yang 

dipergunakan untuk mengukur efektifitas suatu organisasi, tim, 

fungsi, tugas, jabatan atau pelaksanaan kewajiban. 
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2) Pengawasan Sistem 

Tata cara pengawasan adalah bentuk rencana (plan) apa yang 

diawasi dan bagimana caranya mengawasi semuanya tergantung 

pada bentuk rencana. Pada umunya pengawasan sudah masuk dalam 

dalam built in controls. lebih tegasnya berbentuk formulir laporan 

yang harus dibuat secara berkala seperti formulir statistik, daftar cek 

(checklist) dan sebagianya. 

3) Evaluasi  

Evaluasi adalah pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan pengkukuran terhadap keseluruhan proses 

penyelenggaraan, terutama setelah semuanya selesai (complete 

accomplisshment). 

4) Pelaporan pertanggung jawaban atau reporting 

Tindak lanjut pengawasan adalah pemberian pertanggung 

jawaban yang terdiri atas: (1) tanggung jawab atas yang dirikan 

tugas dan perintah kepada yang melimpahkan wewenang kepadanya, 

(2) tanggung jawab kepada hukuman: tanggung jawab ini disebut 

liability. Pemimpin atau manajer melimpahkan wewenang dari 

atasannya dengan tidak boleh melanggar hukum atas kekuasaan yang 

dijalankannya, (3) tanggung jawab terhadap organisasi: ini disebut 

accountability dalam hal pemakaian hak-hak atau wewenang. 
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5) Pengawasan atau kontrol 

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara, meminta laporan 

atas hasil pelaksanaan kegiatan, dan mencocokkan dengan standar 

atau ukuran yang telah ditetapkan, dan melihat langsung ke lapangan 

serta mengadakan wawancara atau semacam tes dan mendapat 

jawaban secara langsung. Hasil atas mekanisme pengawasan 

merupakan bahan untuk merumuskan keputusan dan tindakan dalam 

bentuk perencanaan kembali. 

Jadi, dalam fungsi-fungsi manajemen proses kegiatannya 

berlangsung terus-menerus seperti lingkaran yang berbentuk lingkaran 

yang berputar ke depan. Perjalanan organisasi perpustakaan akan terus 

bergerak maju ke arah apa yang akan menjadi tujuan akhir. Sebuah 

perpustakaan yang memiliki citra dan kinerja baik, banyak dikenal dan 

dimanfaatkan dan mampu memberikan sesuatu yang berarti, terutama 

dalam dunia informasi, pendidikan, penelitian dan menjadi agen 

perubahan.
15

 

3. Tujuan Layanan Perpustakaan 

Tujuan layanan perpustakaan secara umum adalah agar koleksi 

yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin oleh pengguna pustaka secara efektif dan efisien. Yang dimaksud 

efektif dalam dalah hal ini adalah pengguna pustaka dapat memanfaatkan 

koleksi dan sumber informasi sehingga menghemat waktu mereka miliki. 
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Bagaimana agar pengguna pustaka lebih cepat dalam menemukan 

informasi yang dibutuhkan. Sedangkan efisien dalah hal ini, layanan 

perpustakaan memberikan manfaat kepada pengguna pustaka, sehingga 

mereka merasakan menghemat biaya, karena informasi yang mereka 

butuhkan ada di perpustakaan. 

Disayangkan jika koleksi yang telah dihimpun, diolah dan disajikan 

kepada pengguna pustaka tidak dimanfaatkan. Hal ini mengingat tidak 

sedikit dana/biaya untuk menyediakan koleksi tersebut. Masing-masing 

jenis perpustakaan mempunyai fokus tujuan yang berbeda-beda, 

tergantung jenis perpustakaannya. Layanan perpustakaan sekolah 

menpunyai tujuan menyajikan informasi untuk mendukung proses belajar 

mengajar, rekreasi dan menumbuh minat baca bagi para siswa. Dengan 

demikian, perpustakaan idealnya menyediakan buku-buku yang sesuai 

dengan bahan ajar serta buku-buku yang bersifat hiburan, sehingga apa 

yang menjadi tujuan layanan perpustakaan sekolah dapat tercapai. Tujuan 

perpustakaan sekolah sebagai sarana rekreasi perlu didukung dengan 

menyediakan koleksi yang bersifat hiburan bagi peserta didik maupun 

guru. Buku-buku cerita yang amat digemari anak-anak dapat dijadikan 

koleksi perpustakaan sekolah. Hal ini diharapkan agar semakin menumbuh 

minat anak terhadap buku.
16
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4. Unsur Layanan Perpustakaan 

Kegiatan layanan perpustakaan mempunyai beberapa unsur yang 

berkitan satu sama lain supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan 

lancar. Adapun unsur layanan perpustakaan adalah: 

a Tenaga Perpustakaan 

Kegiatan layanan dilakukan oleh tenaga perpustakaan. pengguna 

pustaka menginginkan mendapat layanan yang baik. Oleh karena itu, 

perlu disiapkan tenaga perpustakaan yang memiliki beberapa 

kecakapan/kemampuan. Di samping itu diperlukan juga jumlah tenaga 

perpustakaan yang memadai, sehingga kegiatan layanan berjalan 

dengan lancar. 

b Koleksi/Sumber Informasi 

Koleksi/sumber informasi merupakan bahan pokok yang 

disajikan kepada pengguna pustaka. Koleksi yang disajikan kepada 

pengguna pustaka meliputi seluruh koleksi yang ada di perpustakaan 

maupun yang di luar perpustakaan, dimana perpustakaan ber-

kemampuan untuk mengakses sumber informasi tersebut. Hal ini 

dimaksudkan bahwa perpustakaan menjalin kerjasama dengan institusi 

lain, dimana kemudian perpustakan secara fisik tidak memiliki koleksi 

tersebut, namun pengguna pustaka tetap dapat memiliki keleluasaan 

akses informasi. Jenis koleksi perpustakaan antara lain: buku teks, buku 

referensi, majalah, surat kabar, laporan penelitian, makalah, kaset, film, 

database, dan sebagainya. Semua koleksi yang akan dilyankan harus 
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telah diproses sedemikian rupa, sehingga akan memudahkan temu 

kembali informasi. 

Kemajuan teknologi informasi saat ini memunginkan 

perpustakan untuk dapat mengakses berbagai sumber informasi. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dalam menjawab 

kebutuhan pengguna pustaka. Dapat dicontohkan adanya situs web 

Garuda (Garba Rujukan Digital) www.garuda.kemdiknas.go.id 

dibangun untuk memberikan kemudahan dan keluasaan akses informasi 

pada masyarakat. Hal ini merupakan langkah nyata, sehingga tenaga 

perpustakaan dapat memberikan rujukan kepada pengguna pustaka 

tentang keberadaan situs yang juga perlu dipromosikan sebagai sumber 

informasi adalah www.pnri.go.id., melalui sirus ini pengguna pustaka 

dapat memanfaatkan juga informasi dari Perpustakaan Nasional. 

Contoh tersebut memberi gambaran kepada pustakawan, agar tidak 

hanya bertumpu pada koleksi yang secara fisik tersedia di perpustakaan 

dalam memberikan layanan kepada pengguna pustaka. 

c Sarana dan prasarana 

Sarana merupakan ruangan, rak buku, meja layanan, meja dan 

kursi baca, telepon, mesin fotokopi, mesin cetak, komputer, serta 

peralatan lain yang diperlukan. Ruangan yang dibutuhkan perpustakaan 

tergantung dari masing-masing perpustakaan seperti layanan dan 

fasilitas yang akan disediakan di perpustakaan. Ruangan dan sarana lain 

perlu ditata sehingga membuat pengguna pustaka merasa nyaman. 

http://www.garuda.kemdiknas.go.id/
http://www.pnri.go.id/
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Ingat, bahwa informasi, artinya mereka membutuhkan bantuan oleh 

karena itu, desain ruangan yang menyejukkan dan mengedepankan nilai 

seni akan lebih baik. 

Jenis dan jumlah sarana yang dibutuhkan untuk layanan 

perpustakaan bergantung jenis layanan yang disediakan. Sebagai 

contoh, jika perpustakaan menyediakan jenis layanan runag belajar bagi 

pengguna pustaka, maka diperlukan meja carrel agar pengguna pustaka 

dapat belajar lebih konsentrasi, sarana untuk mengakses koleksi dari 

luar perpustakaan, seperti melalui situs perpustakaan atau berbagai 

website yang tersedia sebagai sumber informasi yang perlu diakses, 

maka perpustakaan perlu menyediakan sarana untuk mengakses 

sumber-sumber informasi digital. Beberapa unit computer beserta 

kesiapan jaringan internet perlu disediakan perpustakaan atau Wi-Fi 

area sangat mungkin disediakan, agar pengguna pustaka dapat 

memanfaatkan akses internet dengan menggunakan sarana yang 

dimilikinya. 

Prasarana meliputi tata tertib perpustakaan dan prosedur layanan 

yang akan dilakukan. Tata tertib dirsusun disesuaikan dengan kondisi 

pengguna pustaka yang dilayani dan kebutuhan perpustakaan agar dapat 

melaksanakan kegiatan layanan dengan tata tertib dan nyaman. 

Prosedur layanan sebaiknya disusun sederhana, sehingga tidak terkesan 

mempersulit akses terhadap fasilitas dan koleksi perpustakaan. 
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d Pengguna Pustaka 

Karakteristik pengguna pustaka yang dilayani perlu diketahui 

sehingga perpustakaan dapat memperoleh gambaran tentang kebutuhan 

informasinya. Pemustaka usia berapa yang dilayani. Hal ini penting, 

karena setiap kelompok usia memiliki karekteristik dan perilaku yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh kelompok usia 10-20 tahun merupakan 

kelompok usia yang sangat paham dengan teknologi informasi, 

sehingga peralatan komunikasi merupakan kebutuhan mereka. Mereka 

menginginkan informasi dapat diperoleh dengan cepat dan instan. 

Kelompok pengguna pustaka ini mengandalkan teknologi dalam 

berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pula dalam memenuhi 

kebutuhan informasi. Dengan demikian, tampaknya menjadi sebuah 

keharusan perpustakaan online dengan layanan berbasis web. Fasilitas 

W-iFi area di perpustakaan menjadi kebutuhan yang perlu 

dikedepankan. 

Semua pengguna pustaka tanpa terkecuali menghendaki untuk 

dilayani dengan baik. Dengan demikian, kepuasan pengguna pustaka 

merupakan target utama yang harus dicapai dalam layanan 

perpustakaan. Tenaga perpustakaan dan pengelola perpustakaan perlu 

selalu mempertanyakan, apakah pengguna pustaka merasa puas 

terhadap layanan perpustkaan. Akan tetapi, belum semua perpustakaan 

melakukan sebuah evaluasi atau minimal menayakan pendapat 
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pengguna pustaka tentang layanan yang mereka terima dan bagaimana 

pendapat mereka dengan menggunakan kuisioner sederhana. 

5. Hakikat dan Asas Layanan 

Haikat layanan perpustakaan adalah penyediaan dan pemberian 

informasi sesuai kebutuhan pengguna pustaka. Agar terwujud layanan 

yang memberikan kepuasan pengguna pustaka, maka kegiatan layanan 

perlu memperhatikan asas-asas layanan berikut ini: 

a. Kesederhanan. Artinya prosedur/tata cara layanan diselenggarakan 

secara mudah dilaksanakan, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. pengguna pustaka diupayakan dapat segera 

memperoleh layanan yang mereka perlukan. 

b. Kejelasan dan kepastian. Artinya ada kejelasan dan kepastian terhadap 

proses kegiatan layanan. Seperti prosedur/tata cara layanan, 

persyaratan, tenaga perpustakaan berwenang/bertanggung jawab, biaya 

layanan yang dikenakan dan tata cara pembayaran, jadwal layanan, dan 

kewajiban pemberi dan penerima layanan. Hal ini memberikan rasa 

nyaman bagi pengguna pustaka dalam pemanfaatan seluruh koleksi dan 

jasa layanan perpustakaan. 

c. Keamanan dan kenyamanan. Dalam penyelenggaraan layanan tidak ada 

hal-hal yang mengganggu keamanan pengguna pustaka dan 

kenyamanannya. Misalnya rasa aman ketika pengguna pustaka harus 

meninggalkan beberapa barang bawaannya di dalam lemari loker yang 

disediakan perpustakaan. Dalam hal kenyamanan pengguna pustaka 
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merasa nyaman berada di lingkungan perpustakaan baik karena tata 

ruang dan fasilitas yang disediakan, maupun karena sikap staf 

perpustakaan yang menyenangkan. 

d. Keterbukaan. Artinya hal-hal yang terkait dengan layanan harus 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 

pengguna pustaka dan calon pengguna pustaka. Misalnya ketika terjadi 

perubahan jam layanan perpustakaan karena satu dan lain hal, maka 

perlu diinformasikan secara terbuka. 

e. Efisien. Artinya persyaratan layanan dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian layanan. Dicegah adanya 

pengulangan pemenuhan persyaratan. 

f. Ekonomis. Artinya pengenaan biaya layanan harus ditetapkan secara 

wajar. 

g. Keadilan. Layanan diupayakan secara adil dan distribusi merata. 

Sebagai contoh: kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan, 

dalam kaitannyaa keterbatasan jumlah eksemplar yang dimiliki 

perpustakaan. Pengguna pustaka memperoleh kesempatan untuk 

memesan buku yang sedang dalam proses dipinjam pengguna lain. 

h. Ketepatan waktu. Pelasanaan layanan dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan atau dijanjikan, menepati apa yang telah 

dijanjikan, merupakan hal yang sangat penting. Ketepatan dalam jam 
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layanan perlu diperhatikan pula. Hal ini akan sangat mempengaruhi 

kepuasan terhadap layanan yang diberikan.
17

 

6. Jenis-jenis Layanan Perpustakaan 

Perpustakaan sebagai organisasi pemberi jasa informasi dapat 

memberikan layanan kepada pengguna pustaka. Berikut ini Jenis jenis 

layanan pengguna pustaka antara lain: 

a. Layanan Locker 

Layanan locker adalah penyediaan fasilitas untuk menitipkan 

tas atau barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke 

perpustakaan. 

b. Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi adalah layanan kepada pengguna pustaka 

yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan 

koleksi. 

Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris circulation yang 

berarti perputaran, peredaran, seperti pada “sirkulasi udara, sirkulasi 

uang dan sebagainya”. 

Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi sering dikenal dengan 

peminjaman. Namun demikian pengertian layanan sirkulasi 

sebenarnya adalah mencakup semua untuk pencatatan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat 

guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna pustaka. 
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Layanan sirkulasi merupakan suatu kegiatan, pekerjaan 

perpustakaan yang berkaitan dengan peminjaman maupun 

pengembalian. Kegiatan ini antara lain meliputi: syarat keanggotaan, 

peraturan, prosedur, prosedur peminjaman dan penegembalian, jam 

buka, sistem peminjaman, sistem pencatatan maupun statistik 

pengguna pustaka.
18

 

c. Layanan Referensi 

Layanan referensi adalah suatu kegiatan layanan yang berupa 

pemberian bantuan kepada pengguna pustaka agar dapat menemukan 

informasi yang dibutuhkan. 

Kata referensi berasal dari bahasa inggris reference berarti 

menunjuk kepada, menyebut. Sering diartikan pula dengan acuan, 

rujukan, sebab jenis koleksi ini sengaja dipersiapkan untuk 

memberikan informasi, penjelasan dalam hal-hal tertentu. Mungkin 

informasi itu meliputi kata, pokok masalah, tempat, pustaka, nama 

tokoh, petunjuk, ukuran dan lain sebagainya. Jenis ini banyak 

peminatnya dan sering diperlukan, maka pada umumnya tidak boleh 

dipinjam untuk dibawa pulang. Kecuali mungkin ada pertimbangan 

lain, misalnya jenis koleksi harganya mahal dan kadang sulit dicari. 

Untuk memudahkan pengenalan, maka dibedakan dengan 

koleksi lain dengan memberi kode R pada sandi pustaka yang tertulis 

pada punggung buku, kartu buku maupun katalog buku. Sebaiknya 
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koleksi ini disendirikan dalam almari/rak khusus dan lebih baik jika 

disediakan ruang khusus referensi. 

Buku-buku yang disusun dan disediakan untuk keperluan 

khusus ini dapat diketahui ciri-ciri khasnya antara lain: 

1) Disusun untuk keperluan khusus misalnya: keperluan konsultasi, 

memberikan keterangan singkat, memberikan data yang akurat 

dan lain sebagainya. 

2) Jenis koleksi ini tidak perlu dibaca, dipelajari secara keseluruhan 

seperti buku teks maupun fiksi. 

3) Disusun dengan cara tertentu misalnya: alfabetis, kronologis, 

sistematis, maupun berdasarkan subjek. Cara ini untuk 

mempermudah proses temu kembali akan informasi. 

4) Biasa jenis ini tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang, karena 

banyak yang memerlukannya.
19

 

 

d. Layanan Langsung 

Dikenal dengan nama pelayanan langsung karena bentuk 

pelayananya berupa pemberian pelayanan secara langsung oleh 

petugas perpustakaan kepada pengguna pustaka dan hasilnya bisa 

secara langsung diterima oleh pengguna pustaka. Contoh untuk jenis 

pelayanan langsung ini antara lain adalah pelayanan peminjaman 

bahan atau koleksi perpustakaan, pelayanannya pemberian jawaban 

atas pernyataan pengunjung atau yang sering disebut dengan 

pelayanan referensi dan juga pelayanan bimbingan kepada pengguna 

pustaka.
20
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e. Layanan Terbuka 

Layanan yang dipergunakan di perpustakaan sekolah yang 

paling tepat adalah layanan terbuka, yaitu yang memberikan 

kebebasan kepada setiap peserta didik untuk secara langsung dapat 

mencari, memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka di rak.
21

 

f. Layanan penelusuran Informasi 

Layanan penelusuran informasi adalah suatu kegiatan 

layanan untuk mencari kembali dokumen/informasi yang pernah 

ditulis atau diterbitkan mengenai suatu objek tertentu. 

g. Layanan Informasi Koleksi Terbaru 

Layanan informasi terbaru adalah suatu bentuk jasa kesiagaan 

informasi terbaru yang diupayakan untuk disampaikan sesegera 

mungkin kepada pengguna pustaka, sehingga mengetahui 

perkembangan keadaan koleksi/informasi terbaru. 

h. Layanan Koleksi  

Layanan koleksi adalah suatu kegiatan untuk melayankan 

berbagai jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan. Jenis layanan 

koleksi sebagai berikut: 

1) Layanan koleksi umum/sirkulasi 

Layanan koleksi umum/sirkulasi adalah suatu bentuk 

kegiatan layanan dengan menyediakan buku-buku yang dapat 

dipinjam untuk diawa pulang.  
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2) Layanan koleksi cadangan 

Layanan koleksi cadangan adalah suatu bentuk kegiatan 

layanan dengan meyediakan satu judul kolesi yang dimiliki untuk 

ditempatkan dalam ruang terpisah. Koleksi cadangan ini biasanya 

tidak dapat dipinjam untuk dibawa pulang, tetapi hanya dapat 

dibaca dan difotokopi. 

3) Layanan koleksi terbitan berkala 

Layanan koleksi terbitan berkala adalah suatu bentuk 

kegiatan layanan dengan menyediakan koleksi terbitan berkala 

yang terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah dan jurnal.  

4) Layanan koleksi digital 

Layanan Koleksi digital adalah suatu bentuk kegiatan 

layanan dengan menyediakan koleksi dalam bentuk digital yang 

terdiri dari kaset, CD-ROM, DVD, dan koleksi bentuk mikro. 

5) Layanan koleksi referensi. 

Layanan Koleksi referensi adalah suatu bentuk kegiatan 

layanan dengan menyediakan koleksi rujukan yang terdiri dari 

kamus, ensiklopedi, buku pedoman, almanak, direktori dan lain-

lain. Koleksi referensi ini biasanya tidak dapat dipinjam untuk 

dibawa pulang, tetapi hanya dapat dibaca dan fotokopi. 

6) Layanan koleksi khusus 

Layanan Koleksi referensi adalah suatu bentuk kegiatan 

layanan dengan menyediakan koleksi khusus yang dimiliki oleh 
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perpustakaan, misalnya koleksi langka atau koleksi dalam bidang 

tertentu. 

7) Layanan koleksi tugas akhir 

Layanan Koleksi referensi adalah suatu bentuk kegiatan 

layanan dengan menyediakan koleksi hasil penelitian siswa/ 

mahasiswa. Koleksi tugas akhir ini biasanya tidak dapat dipinjam 

untuk dibawa pulang, tetapi hanya dapat dibaca dan difotokopi. 

i. Layanan Ruang Baca 

Layanan ruang baca berupa penyediaan fasilitas untuk 

membaca/ belajar di ruang-ruang perpustakaan. Fasilitas yang 

disediakan adalah berbagai jenis koleksi perpustakaan, meja kursi, 

penerangan, ruang diskusi, komputer penelusuran, hotspot, AC, dan 

toilet. 

j. Layanan Fotokopi 

Layanan fotokopi adalah penyediaan fasilitas penggandaan 

informasi tertulis dan tercetak untuk keperluan studi dan penelitian. 

k.  Layanan Workstation dan Multimedia 

Layanan workstation adalah penyediaan fasilitas komputer 

yang dapat digunakan untuk pengetikan, penelitian maupun internet. 

Dapat juga dalam ruang layanan workstation ini disediakan peralatan 

multimedia untuk mengakses koleksi digital.
22
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l. Layanan Administrasi 

Layanan administrasi adalah layanan yang menyusun rencana 

operasional layanan meliputi jenis, sistem, peraturan, tata tertib, 

kebutuhan biaya, peralatan, tenaga serta penentuan fokus segmen 

pemakai. 

m. Layanan Informasi 

Layanan informasi adalah layanan yang dimaksud dengan 

layanan informasi adalah menyediakan dan memberikan informasi 

yang diperlukan pengguna pustaka. Termasuk didalamnnya 

informasi terbaru/kilat informasi terseleksi. Informasi perpustakaan 

dipersiapkan dari berbagai sumber yang jelas, diakui keberadaannya, 

valid, realible, dan faktual sehingga dapat dipercaya dan dapat 

dipergunakan dengan baik. 

n. Layanan Rekreasi 

Layanan rekreasi adalah layanan yang memberikan kesan 

indah dan bersifat estetika, layanan ini biasannya terdapat di 

perpustakaan umum juga terdapat di berbagai macam perpustakaan 

khusus lainnya yang di dalamnnya memuat tentang bacaan fiksi, 

cerita majalah, dan surat kabar. Layanan rekreasi yang paling 

penting adalah layanan kejiwaan. Karena dengan membaca bahan 

bacaan tersebut diperpustakaan akan diperoleh rasa senang dan 

puas.
23
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o. Layanan Lain-lain 

1) Pengawasan keluar masuknya koleksi 

Pengawasan keluarnya setiap koleksi dari ruang 

perpustakaan menjadi tanggung jawab bagian layanan pengguna 

pustaka Petugas di bagian layanan harus bersikap tegas dengan 

tetap mempertimbangkan sikap ramah dan simpatik sebagai unit 

layanan. 

2)  Penataan Koleksi 

Penataan koleksi di jajaran rak disebut pengerakkan 

(shelving) menurut tata susunan tertentu. Tata susunan dapat 

didasarkan pada nomor klas maupun abjad (biasanya untuk 

majalah). Kegiatan ini dapat dikerjakan oleh sekelompok orang 

yang bukan petugas tetap lanyanan pengguna pustaka, misalnya 

merekrut pengguna pustaka sebagai petugas paro waktu. Ada dua 

sistem, dalam tata susunan koleksi, yaitu sistem penempatan tetap 

dan sistem penempatan relatif. 

Dalam sistem penempatan tetap, letak koleksi dalam 

jajaran rak selalu tetap (tidak berubah). Penempatan koleksi dapat 

didasarkan pada tanggal penerimaan dan atau fisik dengan diberi 

nomor urut. Pada sistem ini, subjek yang sama letaknya bisa 

terpisah karena penempatannya didasarkan pada tanggal 

penerimaan atau fisik. Dalam sistem penempatan relatif, letak 

koleksi dan jajaran rak dapat berubah-ubah sesuai pertambahan 
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koleksi. Penempatan koleksi didasarkan pada nomor klas sesuai 

subjek. Pada sistem ini subjek yang sama letaknya mengumpul 

jadi satu. 

3) Layanan Informasi Perpustakaan 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai proses penyampaian 

informasi kepada pengguna pustaka. Kandungan informasi yang 

disajikan, antara lain koleksi dan fasilitas perpustakaan, 

jasa/layanan/kegiatan yang dilakukan perpustakaan. Sarana yang 

dapat digunakan dalam layanan informasi ini adalah brosur, 

poster, pembatas buku, buku dan majalah terbitan khusus 

perpustakaan, rambu-rambu/petunjuk perpustakaan, website dan 

papan pengumuman. 

4) Pendidikan pengguna pustaka 

Pendidikan pengguna pustaka sangat diperlukan karena 

kemampuan menggunakan perpustakaan merupakan dasar yang 

amat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. 

Pendidikan pengguna pustaka kegiatan yang dirancang untuk 

mendidik pengguna pustaka agar mengetahui sumber informasi 

perpustakaan yang terdiri dari koleksi, fasilitas dan jasa 

perpustakaan, mendidik pengguna pustaka dalam memanfaatkan 

sumber-sumber tersebut secara tepat, dan mendidik untuk menjadi 

pengguna pustaka yang tertib dan bertanggungjawab. 
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5) Sosialisasi Peraturan 

Sosialisasi peraturan adalah peraturan tertulis yang dibuat 

sebagai pedoman bagi pengguna pustaka dan petugas yang 

melayani. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk menjamin 

ketertiban dan kelancaran kegiatan layanan. Pada beberapa 

perpustakaan sosialisasi dilakukan oleh bagian/divisi humas 

perpustakaan, tetapi jika tidak memungkinkan maka diharapkan 

bagian layanan pemustaka turut ambil bagian.
 24

  

7. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia perpustakaan sekolah/madrasah 

dimungkinkan terdiri dari guru, tenaga perpustakaan, tenaga fungsional 

lain dan karyawan. Guru berperan sebagai mediator antara perpustakaan 

kepala sekolah/madrasah, perpustakaan guru, dan perpustakaan siswa. 

Tenaga perpustakaan bertugas untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan 

seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, pengakatlogan, penjajaran, 

pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan, di samping melaksanakan 

kegiatan profesi tenaga perpustakaan.  

Sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dan kemampuan 

sekolah, sebaiknya tenaga perpustakaan ini diangkat sebagai tenaga 

fungsional. Mereka yang fungsional ini mendapatkan tunjangan fungsional 

tenaga perpustakaan, perpanangn usia pensiun, kenaikan jabatan lebih 

cepat, kenaikan jabatan tidak terhalang oleh jabatan atasannya. Tenaga 
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perpustakaan yang terdiri dari tenaga administrasi bertugas melaksanakn 

kegiatan administrasi dan membantu pelaksanaan kegiatan perpustakaa 

pada umunya seperti pelabelan, sirkulasi, pembuatan statistic dan  

lainnya.
25

 

8. Pengembangan Koleksi Perpustakaan 

Dalam konsep organisasi informasi bahwa koleksi perpustakaan 

merupakan unsur penting dalam keberhasilan sebuah perpustakaan. 

Kemudian pengembanagn koleksi merupakan suatu kegiatan penting bagi 

perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pengguna 

pustaka yang juga selalu berkembang, jika tidak dikembangkan informasi 

yang tersedia lama kelamaan akan ketinggalan jaman.  

a. Konsep Pengembangan Koleksi 

Secara defenitif pengertian pengembangan koleksi adalah suatu 

upaya perpustakaan untuk memperluaskoleksi sesuai azas pendirian 

perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna pustaka. 

Nerbagai upaya pengembangan koleksi terus dilakukan agar kualitas 

informasi dapat terjaga dan koleksi bahan perpustakaan dapat diperluas 

aksesnya sesuai kebutuhan informasi bagi pengguna pustaka. Koleksi 

perpustakaan pada masa kini tidak hanya berupa bahan tercetak, tetapi 

termasuk semua medi yang memuat nilai pengetahuan dan informasi 

yang dikoleksi diperpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

perpustakaan. Media yang dimaksud adalah materi informasi terekam 
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seperti film, CD//VCD, CD-ROM, dan media lain yang dapat diakses 

melalui media terpasang (online). 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi antara lain 

ditandai dengan hadirnya berbagai trend kemajuan teknologi 

elektronik/digital dalam bentuk sumber daya elektronik. Pengembanagn 

koleksi perpustakaan sekolah sangat dimungkinkan untuk 

mengembangkan koleksi sumberdaya elektronik. 

Salah satu unsur utama perpustakaan adalah tersedianya koleksi. 

Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai, perpustakaan tidak akan 

dapat memberikan layanan yang baik kepada pengguna pustaka. Koleksi 

perpustakaan adalah kumpulan bahan perpustakaan yang terdapat di 

perpistakaan. Bahan perpustakaan merupakan kesatuan unit informasi 

dalam bentuk tercetak dan terekam. Koleksi perpustakaan selain 

mempunyai fungsi sumber informasi juga sebagai prasarana pendidikan, 

penelitian dan pengembangan serta hiburan. 

Koleksi dasar perpustakaan adalah koleksi yang minimal harus 

dimiliki oleh perpustakaan agar tugas pokok dan misi perpustakaan dapat 

terpenuhi, meskipun tidak tercapai optimal. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pengembangan koleksi dasar perpustakaan berupa 

buku referensi, majalah ilmiah dan buku teks yang terkait langsung 

dengan subjek yang menjadi lingkup misi perpustakaan dan lembaga 

induk perpustakaan, serta semua pustaka baik yang diterbitkan maupun 

yang tidak diterbitkan oleh institusi dimana perpustakaan didirikan. 
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b. Jenis Koleksi 

Koleksi perpustakaan sekolah terdiri atas koleksi dasar dan 

koleksi-koleksi lainnya. Koleksi dasar perpustakaan sekolah merupakan 

koleksi pertama yang harus dimiliki pada waktu seklah mulai 

membangun koleksi perpustakaannya. Jumlah koleksi dasar perpustakaan 

sekolah minimal 2000 buku, terdir dari berbagai disiplin ilmu/mata 

pelajaran sesuai sekoalh yang bersangkutan. Sesuai fungsi perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar untuk mendukung proses belajar 

mengajar, koleksi dasar perpustakaan adalah: 

1). Buku teks pelajaran sekolah yang bersangkutan semua mata pelajaran 

2). Buku pengayaan/pelajaran pelengkap yang terkait dengan kurikulum 

     yang berlaku 

3). Buku rujukan (minimal yang wajib dimiliki) yaitu: Kamus Bahasa 

Indonesia (SD/SMP/SMA), Kamus Bahasa Inggris (SMP/SMA), 

Kamus Bahasa Jerman, Perancis, Jepang Arab (SMA), Ensiklopedi 

berbahasa Indonesia, Biografi tokoh di Indonesia serta buku bacaan 

yang mendukung semua mata pelajaran dan bacaan yang dapat 

memberikan hiburan sehat. 

Selanjutnya secara rinci dapat dijelaskan jenis koleksi sebuah 

perpustakaan sekolah sebagai berikut: 

1). Buku pelajaran pokok, yaitu buku yangdigunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar dalam kegiatan belajar mengajar yang memuat 

bahan pelajaran yang dipilih dan disusun secara teratur dari suatu 
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pelajaran yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik pada 

tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Buku pelajaran pokok 

diterbitkan/diadakan oleh pemerintah, dan isinya sesuai kurikulum 

yang berlaku. 

2). Buku pelajaran pelengkap, yaitu buku yang sifatnya membantu atau 

merupakan buku tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh 

peserta didik dan tenaga pendidik, yang sebagian besar atau seluruh 

isinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

3). Buku bacaan, yaitu buku yang digunakan sebagai bacaan, yang 

menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi bacaan non fiksi, fiksi 

ilmiah dan fiksi. 

4). Buku Rujukan, yaitu buku yang digunakan sebagai sumber informasi, 

baik untuk memperoleh pengetahuan dasar suatu subjek maupun 

memperluas pengetahuan tentang suatu subjek tertentu. 

5). Terbitan berkala, yaitu jenis terbitan yang disusun dan dicetak secara 

terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jenis terbitan berkala ini 

antara lain adalah surat kabar, majalah dan buletin. 

6). Pamflet atau brosur, yaitu keterangan tentang keadaan atau kegiatan 

lembaga/orang yang menerbitkan. Terbitan ini biasanya dilengkapi 

dengan ilustrasi yang menarik. 

7). Media Pendidikan/Media Instruksional, yaitu alat yang digunakan 

guru untuk memudahkannya dalam menyampaikan suatu pokok 
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bahasan. Bahan yang termasuk dalam media pendidikan antara lain 

slide, dilm, kaset, video, VCD, DVD, CD-ROM. 

8). Alat peraga, yaitu suatu bahan/bentuk dari suatu yang dapat dilihat 

secara langsung tanpa menggunakan media tertentu dan dapat diraba, 

yang digunakan untuk memperlihatkan hal yang konkrit dalam 

memperjelas subjek yang dibahas. Alat peraga antara lain adalah 

artefak, tiruan tengkorak, tiruan kerangka manusia, bola dunis, dll. 

9). Multi media, kolkesi atau catatan koleksi dari bahan-bahan dari 

berbagai media seperti bahan bukan buku, audio visual, dan bahan 

non tercetak lainnya dengan atau tanpa buku atau bahan tercetak 

lainnya. 

10). Kliping, yaitu gubtingan artikel atau berita dari surat kabar, majalah 

dan lain-lain yang dianggap penting untuk disimpan atau 

didokumentasikan. 

c. Pengembangan Koleksi 

Koleksi dasar perpustakaan sekolah yang dimiliki harus selalu 

dikembangkan/ditambah, khususnya buku bacaan yang mengarah kepada 

ratio 1 siswa 10 judul buku untuk SD, 12 judul untuk SMP dan 14 judul 

untuk SMA, 20 judul untuk SMK. Selanjutnya pengembangan/ 

penambahan koleksi ini dilakukan secara bertahap, dan paling lama harus 

dapat dipenuhi selama 5 tahun sejak berdirinya perpustakaan sekolah. 

Walau ratio telah terpenihi, koleksi perpustakaan harus selalu 

dikembangkan untuk menjaga kemutakhiran dan perkembangan iptek. 
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Dalam proses pengadaan bahan pustaka pemilihan bahan 

perpustakaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Pemilihan bahan 

perpustakaan dilakukan oleh tim seleksi dengan berpedoman pada 

kebijakan seleksi dan alat bantu seleksi. Hasil seleksi dituangkan dalam 

Daftar Bahan Perpustakaan Hasil Pemilihan Tim Seleksi. Pengadaan 

bahan perpustakaan berpedoman pada daftar bahan perpustakaan hasil 

pemilihan tim seleksi, dengan tetap memperhatikan koleksi yang sudah 

tersedia di perpustakaan sekolah. Jangan sampai terjadi judul yang sudah 

ada dibeli ulang. 

d. Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang mendasar 

dalam bentuk garis-garis besar sebagai pedoman/arah perencanaan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan 

pengembangan koleksi adalah konsep dan asas yang mendasar dalam 

bentuk garis-garis besar sebagai pedoman/arah perencanaan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan akuisisi bahan pustaka. 

e. Pemilihan Bahan Pustaka 

1). Pengertian Seleksi 

Seleksi adalah rangkaian tindakan pengumpulan bahan seleksi, 

pemilihan judul, verifikasi dan penetapan judul yang akan diadakan. 

2). Proses Pemilihan 

Cara pemilihan bahan perpustakaan adalah sebagai berikut: (a) 

pemilihan dilakukan berdasarkan saran permintaan pengguna pustaka.  
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(b) pemilihan buku dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

bantu pemilihan buku. (c) pemilihan buku dapat dilakukan dengan 

cara mengevaluasi buku secara langsung. (d) berdasarkan hasil 

pembicaraan atau diskusi atau media komunikasi. 

3. Alat Bantu Seleksi 

Alat bantu seleksi antara lain: (a) katalog penerbit/berita buku, 

(b) daftar bahan perpustakaan dari took buku, (c) iklan dan selebaran 

terbitan baru dari surat kabar dan majalah, (d) bibliografi, (e) tinjauan 

dari resensi buku, (f) book print, (g) pangkalan data, (h) situs web, (i) 

daftar buku dari perpustakaan lain, (j) langsung terjun ke took buku 

dan pasar loak (khusus koleksi bung karno), (k) ke tempat-tempat 

yang pernah disinggahi atau tempat pengasinagn bung karno, (l) 

indeks, misalnya book review, dan sebagainya. 

f. Tata Cara Pengadaan Bahan Perpustakaan  

Untuk melakukan kegiatan pengadaan bahan perpustakaan, maka 

perpustakaan dapat menetapkan metode dalam memperluas koleksi, baik 

dengan metode pembelian, pemesanan, hadiah, sumbangan, titipan, atau 

tukar-menukar. 

g. Strategi Pengadaan Bahan Perpustakaan 

Strategi pengadaan bahan perpustakaan adalah sebaga berikut: (1) 

Pembelian koleksi umum, anak, remaja dan referensi melalui 

penunjukkan langsung sehingga buku-buku atau koleksi tetap mutakhir, 

(2) pembelian koleksi berkala dan koleksi best seller (yang diminati dan 
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yang terlaris), (3) pembeliannya setiap bulan, (4) pembelian koleksi-

koleksi melalui penelusuran, hunting dan kerjasama dengan semua pihak. 

Kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan meliputi: (1) survei 

kebutuhan pengguna dan pengolahan data hasil survei, (2) penyusunan 

daftar kebutuhan pengguna pustaka, (3) pengumpulan alat seleksi bahan 

pustaka, (4) pembagian tugas seleksi diantara wakil-wakil dari bidang 

subjek masing-masing, (5) seleksi judul-judul, (6) penyusunan file 

desiderata, dan (7) pembuatan daftar usul pengadaan bahan perpustakaan 

sesuai hasil seleksi yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan 

informasi dengan memperhatikan dana yang tersedia.
26

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk meghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

manguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 

oleh orang lain. Berikut ini dipaparkan sebagai peneliti terdahulu yang ada 

kaitannya dengan maksud menghindari publikasi. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rio Khoerulsani 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Administrasi Pendidikan pada tahun 2012 dengan judul “Implementasi 

Manajemen Perpustakaan di Pondok Pesantren Bahrul „Ulum Kecamatan 

Perhentian Raja Kabupaten Kampar”. Setelah dilakukan penelitian dengan 
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 Hartono.2016.Manajemen Perpustakaan Profesional Dasar-dasar Teori Perpustakaan 

dan Aplikasinya.Jakarta: Sagung Seto.h.109-123. 
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menggunakan deskripsi kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui 

teknik wawancara dan dokumentasi. Diperoleh kesimpulan bahwa 

Implementasi Manajemen Perpustakaan di Pondok Pesantren Bahrul „Ulum 

Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar “cukup optimal” 

dikarenakan, pertama rendahnya dukungan terhadap prosedur dan kebijakan 

yang dibuat oleh kepala perpustakaan. Kedua sumber daya manusia yang 

harus diperhatikan lagi. 

2. Penelitian relevansi selanjutnya adalah Pelaksanaan Manajemen 

Perpustakaan dalam Peningkatan Mutu Penddikan di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 4 Pekanbaru, yang diteliti oleh Liza Andriani mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi 

Pendidikan pada tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  Setelah dilakukan penelitian 

dengan menggunakan deskripsi kualitatif. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui Pelaksanaan Manajemen Perpustakaan dalam Peningkatan Mutu 

Penddikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru, dapat dikatakan 

“sudah optimal” sebab, pertama perpustakaan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Pekanbaru sudah mengacu kepada fungsi manajemen, faktor 

penghambatnya, kurangnya sarana dan parasarana, seperti kurangnya 

koleksi-koleksi buku yang dibutuhkan oleh siswa, pelayanan tenaga 

perpustakaan kepada pemustaka belum maksimal. 
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C. Konsep Operasional 

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, selanjutnya dirumuskan konsep 

operasional sebagai pedoman operasional yang akan diterapkan di lapangan 

untuk menjaring dan mengukur data yang berkenaan dengan variabel tersebut. 

Konsep operasional merupakan konsep yang harus dijelaskan melalui 

indikator-indikator tertentu agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjaring 

data dalam penelitian ini. 

Indikator-indikator tentang Manajemen Layanan Perpustakaan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Perpustakaan sekolah menggunakan layanan terbuka, yaitu memberikan 

kebebasan kepada setiap peserta didik untuk secara langsung dapat mencari, 

memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka di rak. 

2. Tenaga perpustakaan melayani peserta didik dengan cepat 

3. Tenaga perpustakaan melayani peserta didik dengan tepat 

4. Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang dilakukan peserta didik  

5. Tenaga perpustakaan sekolah melayni para peserta didik dengan ramah dan 

simpatik. 

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat manajemen layanan perpustakaan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Prosedur dan kebijakan 

2. Layanan Perpustakaan 
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3. Manajemen koleksi 

4. Sarana dan Prasarana 

5. Manajemen Sumber Daya Manusia 

6. Penerapan fungsi-fungsi manajemen (POAC) 

 

 

 

 


