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Abstract

Writing this  article  aims to  describe:  (1)  problems  about  school  librarian in  the  SMA Kartika Xx-2

Kendari and; (2) efforts from school librarian in SMA Kartika Xx-2 Kendari overcome the problem. Data

were  colleted  through  direct  observation,  interview  with  school  librarian  in  the  Sma  Kartika  Xx-2

Kendari and study in library. Analyzing data with descriptively. Based on analyzing the data, we can

conclude it – as follows; First, problems from school librarian manage in the SMA Kartika Xx-2 Kendari

were factor from the human being be self were minus the ability from school librarian and then factor

from school  environment  about  minus  from cooperation  between  school  librarian  with  school  side,

haven`t enought fund and haven`t enought outfit or equipment. Second, efforts from school librarian to

manage in the SMA Kartika Xx-2 Kendari library were factor from the human being be self were treement

from guidance and expand ability from school librarian and then from school environment were build

cooperation between school librarian with school side, school side must organize fund and school side

must fill outfit or equipment.
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PENDAHULUAN

Perpustakaan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan sehari – hari. Mulai dari perpustakaan yang

ada di lingkungan sekitar kita, perpustakaan pribadi milik perseorangan, dan perpustakaan sekolah yang

ada di setiap sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi.  Perpustakaan sekolah

telah diselenggarakan baik sekolah tersebut negeri ataupun swasta, sekolah umum maupun kejuruan, baik

sekolah dasar maupun menengah. 

Banyak orang yang telah mengetahui bahkan sering mengunjungi perpustakaan, tetapi salah dalam

mendefinisikan  pengertian  perpustakaan  yang  sebenarnya.  Banyak  orang  yang  mengasosiasikan

perpustakaan dengan tumpukan buku pada suatu tempat tertentu. Padahal tidak semua tumpukan buku

dikatakan  perpustakaan.  Salah  satu  ciri  perpustakaan  adalah  adanya  bahan  pustaka  atau  sering  juga

disebut  koleksi  pustaka.  Tetapi  masih  ada  ciri  –  ciri  lainnya  yang  lebih  mengarah  kepada  arti

perpustakaan. 

Perpustakaan pada suatu sekolah digunakan sebagai sarana yang menyediakan sarana informasi dan

ilmu pengetahuan. Kebutuhan adanya teknologi untuk pengelolaan suatu perpustakaan sekolah sangatlah

penting misalkan untuk kegiatan sirkulasi pengembalian dan peminjaman. Semua dapat dilakukan dengan

perubahan tatacara pengelolaan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi. Keunggulan yang

dirasakan antara lain mengenai konsep catalog online yang memungkinkan pencarian koleksi kapan pun

dan  dimana  pun,  otomasi  pengelolaan  sirkulasi,  serta  penyediaan  koleksi  pustaka  berwujud  digital

merupakan ciri dari pengelolaan perpustakaan modern.

Minat  baca selama ini menjadi salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, saat

ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Indonesia hanya unggul di atas

Kamboja dan Laos. Padahal semakin rendah kebiasaan membaca, penyakit kebodohan dan kemiskinan

akan berpotensi mengancam kemajuan dan eksistensi bangsa ini. Parahnya lagi, rendahnya minat baca



bukan hanya terjadi pada masyarakat umum, di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun minat

baca mahasiswa sangat rendah. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi di Jepang. 

Saat ini tentu kita sudah melihat bagaimana kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Semua itu

disebabkan karena pemerintah Jepang sangat memprioritaskan kebutuhan bahan bacaan masyarakatnya,

terutama anak-anak sekolah dan mahasiswa, sehingga tak mengherankan jika perpustakaan, terutama di

kampus-kampus  Jepang,  selalu  ramai  dikunjungi  mahasiswa.  Berbeda  dari  kondisi  perpustakaan  di

Indonesia,  perpustakaan kampus tak lebih hanya sebagai  tempat  penyimpanan dan pajangan berbagai

koleksi buku dan bahan referensi lainnya. Lebih ironis lagi, perpustakaan sering dijadikan sebagai tempat

untuk pacaran, bukan tempat membaca dan berdiskusi.

Menurut Sinaga (dalam Prastowo, 2012:352), perpustakaan sekolah adalah pusat integrasi segala

kegiatan  pendidikan  dan  berbagai  sumber  bahan  pengajaran,  informasi  dan  kegiatan  rekreasi  yang

fungsinya  menunjang  pelaksanaan  program  kurikulum.  Dengan  posisi  yang  demikian  penting  maka

sebagai konsekuensinya perpustakaan sekolah tidak bisa dikelola oleh sembarang orang. Perpustakaan

sekolah sebagai salah satu tempat memperoleh berbagai sumber pelajaran harus dikelola oleh tenaga ahli

yang benar-benar mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. 

Bafada  (2008:175) mengungkapkan bahwa tenaga perpustakaan sekolah adalah seseorang yang

telah diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjabat atau melaksanakan tugas-tugas sehubungan

dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah karena dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu. Pejabat

yang  berwenang  mengangkat  tenaga  perpustakaan  sekolah  adalah  kepala  sekolah.  Tugas-tugas  yang

berkaitan  dengan  penyelenggaraan  perpustakaan  banyak  sekali,  baik  yang  berhubungan  dengan

pengadaan bahan pustaka, mengklasifikasi, katalogisasi buku, melayani peminjaman dan pengembalian

dan sebagainya. 



METODE PENELITIAN

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  metode  deskriptif.  Data

dikumpulkan dengan cara observasi langsung, dan wawancara . Kemudian data yang telah dikumpulkan

dapat disimpulkan sehingga penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Perpustakaan adalah salah satu sarana penyediaan sumber-sumber informasi yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Suharti,  2009: 1).  Dalam Pasal 4 UU Nomor 43

Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada

pemustaka (pengguna perpustakaan),  meningkatkan kegemaran membaca,  serta  memperluas  wawasan

dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dasar pembentukan perpustakaan sekolah adalah UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun

1989 dalam Dardiri, Septiyantono, dan Sidik (2001), yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus

menyediakan  sumber  belajar,  yaitu  perpustakaan.  Pada  pelaksanaannya,  perpustakaan  sekolah  diatur

secara  sistematis  dalam  satu  ruang  sehingga  dapat  membantu  para  siswa  dan  guru  dalam  proses

pembelajaran (Prastowo, 2013: 76). 

Dardiri,  Septiyantono,  dan Sidik (2001:  115)  menyatakan kegiatan pelayanan oleh  pustakawan

sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi suatu perpustakaan. Pelayanan suatu perpustakaan dikatakan

prima  (sangat  baik)  jika  para  pengguna  perpustakaan  tersebut  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang

berjalan di perpustakaan (Prastowo, 2013). Pustakawan dapat melayani dengan baik jika puas dengan

pekerjaannya. Pustakawan yang merasa puas dengan pekerjaannya akan memiliki sikap positif terhadap

pekerjaan sehingga akan memotivasi dirinya untuk bekerja dengan optimal (Suharti, 2009: 4).



Menurut  IFLA (International  of  Library Associationsand Institutions)  “Perpustakaan merupakan

kumpulan bahan tercetak dan non tercetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun

secara sistematis untuk kepentingan pemakai.

Menurut sutarno NS, MSi. “perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau

gedung itu sendiri,  yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga

mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca.

Menurut  c.  larasati  milburga,  dkk  “perpustakaan  adalah  suatu  unit  kerja  yang  berupa  tempat

menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan

secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perpustakaan berasal dari kata dasar “pustaka”

yang berarti pustaka atau buku. “Perpustakaan” artinya kumpulan buku (bacaan dsb); bibliotek

 Dalam  UU  No.43  tahun  2007  tentang  perpustakaan  disebutkan  bahwa:  Perpustakaan  adalah

institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem

yang baku.

Permasalahan yang terjadi adalah pustakawan tidak dapat bekerja dengan optimal sehingga tidak

dapat melayani dengan optimal. Hal ini disebabkan belum ada sistem yang dapat mengelola data buku,

anggota dan sirkulasi secara efektif dan efisien. Salah satu kasus yang terjadi adalah ketika pustakawan

akan mengecek anggota yang belum mengembalikan buku dan anggota yang memiliki tanggungan denda

karena terlambat mengembalikan buku.

Dalam mengelola perpustakaan di  SMA Kartika XX -2 Kendari,  tenaga perpustakaan memiliki

banyak  tugas  yang  harus  dijalaninya  baik  yang  berhubungan  dengan  pengadaan  bahan  pustaka,

inventarisasi  buku,  mengklasifikasi  bahan  pustaka,  katalogisasi  buku,  melayani  peminjaman  dan

pengembalian  buku,  menata  buku  serta  merawat  dan  melestarikan  bahan  pustaka  yang  ada



diperpustakaan. Tetapi tugas tersebut belum dijalani dengan baik karena belum ada pembagian tugas yang

jelas antara kepala perpustakaan dan tenaga administrasi. Menurut Arwell (dalam Sinaga, 2004: 360-362)

mengatakan bahwa peranan guru pustakawan (pustakawan sekolah) yaitu: 

(1) pustakawan berperan sebagai guru dengan keterampilan khususnya, dapat memberikan manfaat bagi

semua siswa dan guru dilingkungan perpustakaan; 

(2) pustakawan bekerja sama dengan para staf pendidik lainnya disekolah untuk menyusun kurikulum

sehingga para guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar  yang tersedia diperpustakaan dalam

mengajar dan mengevaluasi hasil belajar siswa mereka; 

(3) Pustakawan juga mampu menemukan sumber-sumber yang diperlukan baik dari para siswa maupun

guru; 

(4) Pustakawan adalah orang yang sangat suka membaca. Mereka suka berbagi bahan bacaan dengan guru

maupun siswa-siswa semuanya;

(5) Pustakawan sangat paham memanfaatkan teknologi terutama yang tersedia diperpustakaan sekolah; 

(6) Pustakawan membantu para staf pengajar dalam mengembangkan diri. Maksudnya pustakawan harus

bisa menyediakan sumber-sumber belajar yang komprehensif sehingga memudahkan para staf pengajar

mengakses bahan-bahan itu untuk meningkatkan profesionalisme mereka; 

(7)  pustakawan  adalah  orang-orang  inovatif  dan  pintar  mencari  terobosan  baru;  dan  (8)  pustakawan

adalah seorang manajer yang efektif. Maksudnya Perpustakaan sekolah memerlukan pengelolaan yang

hebat agar seluruh sumber belajar dan sumber daya didalamnya berfungsi secara optimal.

Fungsi  Perpustakaan  Sekolah  Perpustakaan  Sekolah  dalam  perannya  di  dunia  pendidikan

mempunyai fungsi sebagai : 

a. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah 



b.  Pusat  Penelitian sederhana yang memungkinkan para  siswa mengembangkan kreativitas  dan

imajinasinya. 

c. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang (buku-buku hiburan) 

d. Pusat Belajar Mandiri bagi siswa Dari beberapa fungsi tersebut maka dapat dilihat bahwa sudah

semestinya  perpustakaan  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  pembelajaran,  bukan  lagi  menjadi

‘pelengkap’ saja bagi keberadaan sebuah sekolah. 

Beberapa  faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses manajemen perpustakaan diantaranya

adalah: 

• Kebijakan dan prosedur 

• Manajemen Koleksi 

• Pendanaan dan Pengadaan 

• Manajemen Fasilitas 

• Sumber Daya Manusia 

• Perencanaan Bagi pengelola perpustakaan (guru-pustakawan). antara sumber-sumber informasi

dan tujuan dan prioritas sekolah,  serta program perpustakaan. • Menunjukkan peran guru-pustakawan

melalui rencana manajemen. 

Perpustakaan di SMA Kartika XX -2 Kendari sampai saat ini masih belum melaksanakan tugas

pokok  dalam  mengelola  perpustakaan  dengan  baik.  Perpustakaan  hanya  melaksanakan  kegiatan

pengadaan bahan pustaka dan melayani peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini terbukti dengan

tidak terlaksananya tugas pokok tenaga perpustakaan dengan baik, seperti banyaknya buku yang tidak

tertata dengan baik dan hanya ditumpuk dimeja karena  kurangnya fasilitas yang mendukung, jumlah

koleksi yang tidak memadai, tidak adanya proses pengklasifikasian dan katalogisasi terhadap buku-buku



yang ada, kurangnya minat kunjung siswa untuk mau mengunjungi perpustakaan serta kurangnya tenaga

perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan dibidang perpustakaan yang ditunjuk untuk mengelola

perpustakaan disekolah tersebut. 

Tugas-tugas  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  perpustakaan  banyak  sekali,  baik  yang

berhubungan dengan pengadaan bahan pustaka, mengklasifikasi, katalogisasi buku, melayani peminjaman

dan pengembalian dan sebagainya. Maka dari itu syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang agar dapat

diangkat  sebagai tenaga perpustakaan di  SMA Kartika XX -2 Kendari haruslah benar-benar memiliki

kemampuan dibidang perpustakaan. Dan tenaga perpustakaan sekolah tidak hanya dalam hal buku tetapi

lebih dari  itu,  harus memiliki  sifat-sifat  khusus baik yang berhubungan dengan perpustakaan sekolah

maupun yang berhubungan dengan persoalan pendidikan. 

Besar  kecilnya  hasil  yang  dicapai  oleh  adanya  penyelenggaraan  perpustakaan  sekolah  sangat

tergantung pada pengelolaannya.  Namun perpustakaan di  SMA Kartika XX -2 Kendari  masih belum

terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor dari tenaga perpustakaan itu sendiri seperti

kurangnya kemampuan tenaga perpustakaan dalam mengelola perpustakaan serta faktor dari lingkungan

sekolah  seperti  kurangnya  kerja  sama tenaga  perpustakaan dengan pihak  sekolah,  dana  yang kurang

memadai dan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang mendukung terselenggaranya perpustakaan

dengan baik, sesuai dengan tujuan perpustakaan itu sendiri. Meskipun perpustakaan di SMA Kartika XX

-2 Kendari  memiliki ruangan yang sangat kecil, buku-buku yang tersedia terbatas dan perlengkapan yang

tersedia kurang memadai.

Tenaga perpustakaan hendaknya berkerja sama dengan pihak sekolah dalam hal dana perpustakaan

agar dapat terpenuhi kebutuhan yang terbatas diperpustakaan. Tenaga perpustakaan di SMA Kartika XX

-2 Kendari  masih belum mengatasi semua problematika tersebut dengan bijak. Tenaga perpustakaan tidak

kreatif dalam mengatasi setiap problematika yang dihadapi seerta tenaga perpustakaan juga harus berkerja



sama  dengan  pihak  sekolah  agar  perpustakaan  dikelola  oleh  tenaga  perpustakaan  yang  mempunyai

kemampuan dibidang perpustakaan sekolah. 

Melihat  banyaknya  problematika  yang  dihadapi  tenaga  perpustakaan  di  SMA Kartika  XX  -2

Kendari  dalam mengelola perpustakaan sekolah, tenaga perpustakaan harusnya lebih optimal mengatasi

problematika tersebut agar perpustakaan sekolah dapat digunakan oleh siswa ataupun para staf pengajar

dengan baik. Dengan adanya problematika itulah, penulis mengangkat makalah “Problematika Tenaga

Perpustakaan sekolah di SMA Kartika XX Kendari”.

Terdapat beberapa problem yang penulis dapat simpulkan diantaranya: 

1. Problematika Tenaga Perpustakaan dalam Mengelola Perpustakaan di SMA Kartika XX -2
Kendari 

Perpustakaan  sebagai  jantung  dari  sebuah  sekolah,  bertanggung  jawab  untuk  penyediaan  dan

pemenuhan informasi bagi siswa dan guru. Perpustakaan tentu sangat penting dikelola dengan baik agar

menghasilkan perpustakaan yang bermutu tinggi  untuk sarana belajar  bagi  siswa.  Perpustakaan harus

dikelola  oleh  orang  yang  ahli  dibidang  perpustakaan  dan  informasi,  maka  dari  itu  peranan  tenaga

perpustakaan dalam mengelola perpustakaan sekolah sangatlah dibutuhkan. Tenaga perpustakaan harus

mampu memahami kebijakan dan prosedur yang ada disekolah dan lingkungannya, selain membuat dan

melaksanakan kebijakan dan prosedur internal yang harus dijalani diperpustakaan.

Setiap membuat kebijakan dan prosedur pengelolaan perpustakaan harus selalu mempertimbangkan

visi, kebutuhan dan keadaan dari sekolah atau lembaga induknya karena pada prinsipnya perpustakaan

sekolah harus dapat mencerminkan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan. Tenaga perpustakaan di

SMA Kartika XX -2 Kendari memiliki beberapa problematika dalam mengelola perpustakaan tersebut

diantaranya sebagai berikut: 

(1) faktor dari manusia itu sendiri yaitu kurangnya kemampuan dari tenaga perpustakaan; dan 



(2) faktor dari lingkungan sekolah seperti kurangnya kerja sama antara tenaga perpustakaan dengan

pihak sekolah,  dana yang tidak memadai  serta kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan pihak

sekolah.

Problematika yang sampai dengan saat ini dihadapi diselesaikan dengan meminta kepala sekolah

mengalokasikan anggara sebesar 5% dari anggaran sekolah untuk pengelolaan perpustakaan, mengajukan

perbaikan  perabot  perpustakaan  yang  telah  mulai  dimakan  usia,  Pengadaan  koleksi  berbasis  usulan

pengguna  dan  kurikulum  serta  menghapus  mekanisme  pengadaan  yang  dilakukan  kepala  sekolah

sehingga  pengadaan  koleksi  perpustakaan  sesuai  dengan  kebutuhan  pemustaka,  perlunya  promosi

perpustakaan  untuk  meningkatkan  tingkat  kunjungan  dan  pemanfaatan  koleksi  perpustakaan  serta

menyadarkan warga sekolah bahwa perpustakaan merupakan bagian sistem pendidikan di sekolah dengan

cara mendorong pimpinan untuk mendukung program perpustakaan sekolah dan membangun kolaborasi

antara pengelola perpustakaan dan guru dalam berbagai kegiatan sehingga dapat memotivasi siswa untuk

mengakses perpustakaan.

2. Usaha yang dilakukan Tenaga Perpustakaan untuk Mengelola Perpustakaan di SMA Kartika

XX -2 Kendari

Setelah wawancara dengan tenaga perpustakaan di SMA Kartika XX -2 Kendari, dapat diketahui

bahwa perpustakaan tersebut memang belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya

problematika yang dihadapi tenaga perpustakaan. Tetapi tenaga perpustakaan mengatakaan bahwa mereka

akan  berusaha  memperbaiki  keadaan  sekarang  ini  dengan  lebih  baik  lagi  dengan  memperdalam

pengetahuan  tentang  perpustakaan  dan  setelah  dana  yang  dibutuhkan  dapat  dikeluarkan  oleh

pemerintah.maka  tenaga  perpustakaan  akan  mengoptimalkan  mengelola  perpustakaan  dengan  baik.

Mendengar  jawaban tenaga perpustakaan di  SMA Kartika XX -2 Kendari  tersebut,  sebaiknya tenaga

perpustakaan harus memperbaiki setiap kendala yang ada diantaranya sebagai berikut: 



(1) faktor dari manusia itu sendiri yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga

perpustakaan; dan

(2) faktor dari lingkungan sekolah seperti  membangun kerja sama antara tenaga perpustakaan dengan

pihak sekolah, pihak sekolah mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah serta pihak sekolah harus

melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dan  Pengembangan  perpustakaan  merupakan  satu  rangkaian  kegiatan  dengan  pembinaan.  Jika

pembinaan perpustakaan diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil

yang  berdaya  guna  yang  semakin  baik,  maka  pengembangan  perpustakaan  adalah  upaya  untuk

meningkatkan segala sesuatu yang sudah dicapai. Maksudnya agar perpustakaan secara terencana dapat

lebih berkembang dan maju. Seperti telah diuraikan, bahwa pembinaan perpustakaan. 

Oleh karena itu pengembangan yang dilakukan adalah berdasarkan hasil penelitian dan mencakup

seluruh aspek tersebut. Akan tetapi agar pengembangan dapat lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu,

maka  pengembangan yang dilakukan harus  terseleksi.  Yakni  dipilih  sektor-sektor  atau  bidang-bidang

tertentu  yang menurut  kebutuhan,  kemampuan dan  prioritas  harus  dikembangkan.  Oleh  karena  tidak

mungkin bagi sebuah perpustakaan melakukan pengembangan atas segala sesuatunya secara bersamaan.

Hal  itu  untuk  menyesuaikan  dengan  kemampuan  dan  menghindari  terjadinya  ketidakefisienan

(inefisiensi). Pengembangan untuk setiap jenis perpustakaan akan berbeda satu sama lain.

Sektor-sektor  atau  bidang-bidang  yang  perlu  dikembangkan  dalam  sebuah  perpustakaan  antara  lain:

fasilitas dan sumber daya manusia.

Fasilitas perpustakaan menjadi sisi lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan.

Seringkali  yang  terjadi  masalah  perpustakaan  adalah  masalah  ‘ketiadaan’  atau  ‘ketidakberdayaan’

fasilitas.  Mulai  dari  ketiadaan  tempat,  ketiadaan  koleksi,  ketiadaan  sarana  pendukung,  dan  sarana

prasarana  lainnya.  Biasanya  tiap  perpustakaan  mempunyai  karakteristik  masing-masing  dalam

perencanaan fasilitas.



Namun yang penting dalam pengelolaan fasilitas harus diperhatikan 3 hal yakni:

1. Nyaman (Comfort)

2. Terbuka (Welcome)

3. User-Friendly

Perpustakaan perlu lebih mempertimbangkan pemanfaatkan teknologi informasi di perpustakaan

seperti pengembangan otomasi perpustakaan, pengembangan perpustakaan digital dan membuka layanan

internet.  Dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  memungkinkan  perpustakaan  menjadi  lembaga

penyedia informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga akan lebih memotivasi pemustaka

untuk datang ke  perpustakaan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  di  perpustakaan ini,  perlu  dibarengi

dengan  pemberian  kompetensi  literasi  informasi  kepada  pemustakaan  sehingga  pemustaka  mampu

mengindentifikasi  informasi  yang  dibutuhkan,  memahami  strategi  penelusuran  informasi,  mengetahui

kaidah memanfaatkan informasi serta melakukan evaluasi sumber-sumber informasi.

T.  Hani  Handoko18  mengemukakan  bahwa  dalam  pembuatan  keputusan  dalam  memecahkan

masalah  adalah  pemahaman  dan  perumusan  masalah,  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  relevan,

pengembangan  alternatif-alternatif,  evaluasi  alternatif-alternatif,  pemilihan  alternatif  terbaik  dan

implementasi  keputusan  untuk  mengatasi  masalah.  Sedangkan  menurut  Steve  Kneeland19  bahwa

langkah-langkah pemecahan masalah adalah memahami masalah, mengumpulkan informasi yang baik,

mencari akar permasalahan, membuat pilihan-pilihan, memilih solusi terbaik.

Pandji Anoraga  mengemukakan bahwa dalam pembuatan keputusan dalam memecahkan masalah

adalah  melihat  sesuatu  yang  nampak,  mengumpulkan  fakta,  mengatur  fakta,  menunjukkan  masalah

sesungguhnya  secara  tepat,  mengembangkan  pemecahan-pemecahan  alternatif  dan  memilih  alternatif

terbaik.  Dari pendapat para ahli  diatas dapat  penulis disimpulkan bahwa untuk memecahkan masalah

diperlukan alternatif-alternatif. Untuk itu dalam makalah ini penulis akan memberikan beberapa alternatif



dalam  memecahkan  suatu  masalahan.  Adapun  alternatifalternatif  yang  ditawarkan  penulis  dalam

mengatasi  permasalahan seputar layanan sirkulasi  yaitu membuat  standar operasional  prosedur (SOP)

baik kegiatan rutin maupun cara mengatasi permasalahan. Selain itu penulis juga menawarkan beberapa

alternatif untuk mengatasi permasalahan seputar layanan sirkulasi sesuai dengan kategori permasalahan

yang timbul antara lain:

 1) Kehilangan buku Untuk meminimalkan kehilangan buku dapat dilakukan dengan beberapa cara

antara lain: 

a) Memasang security gates

 b) Memasang CCTV di ruang koleksi dan pintu keluar masuk 

c) Memasang slogan berisikan ajakan ke pemustaka agar mau berperan serta dalam menjaga dan

merawat koleksi perpustakaan 

d) Menempatkan pustakawan di ruang koleksi untuk memantau kondisi buku, sekaligus melakukan

selving dan membantu pemustaka yang kesulitan menemukan koleksi yang dibutuhkan. 

e) Membuat aturan secara tertulis mengenai sanksi bagi orang yang melakukan penyobekan dan

pencurian koleksi. 

f)  Memberikan tugas kepada satpam atau petugas perpustakaan untuk mengontrol  akses masuk

perpustakaan.



KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, tenaga perpustakaan di SMA Kartika XX -2 Kendari memiliki  beberapa problematika

dalam mengelola perpustakaan tersebut diantaranya  faktor dari manusia itu sendiri  seperti  kurangnya

kemampuan dari tenaga perpustakaan dan faktor dari lingkungan sekolah seperti kurangnya kerja sama

antara tenaga perpustakaan dengan pihak sekolah, dana yang tidak memadai dan kurangnya sarana dan

prasarana yang diberikan pihak sekolah. 

Kedua,  tenaga  perpustakaan  harus  memperbaiki  setiap  kendala  yang  ada  diantaranya  sebagai

berikut:

 (1) Faktor dari manusia itu sendiri yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga

perpustakaan; dan

 (2) Faktor dari lingkungan sekolah seperti membangun kerja sama antara tenaga perpustakaan dengan

pihak sekolah, pihak sekolah mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah serta pihak sekolah harus

melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
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