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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pelayanan Perpustakaan Desa ( Studi Kasus di Desa

Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini

berfokus pada bagaimana pelayanan perpustakaan desa tersebut. Jenis penelitian ini

adalah penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah kepala perpustakaan

dan pengelola perpustakaan yang berjumlah 3 orang . Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengelola perpustakaan termasuk ke dalam

kategori pelayanan prima. Jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan sirkulasi,

layanan wifi, layanan melatih anak-anak belajar membaca dan melukis, layanan

nonton bareng, layanan mendongeng, layanan referensi dan layanan membina

petani dalam mengolah dari hasil pertanian masyarakat menjadi sebuah produk

yang bisa dihasilkan berupa madu.Walaupun demikian, jam buka pelayanan masih

belum diterapkan sesuai dengan standar layanan perpustakaan desa/kelurahan.

Perangkat desa sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh

perpustakaan desa. Bentuk dukungan yang diberikan adalah pengalokasian dana

khusus untuk perpustakaan desa yang bersumber dari anggaran desa setiap tahun.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan

umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Salah satu contoh

perpustakaan umum adalah perpustakaan desa.1 Perpustakaan desa merupakan

swadaya, swasembada, dan swakelola masyarakat sekitar itu sendiri. Perpustakaan

desa dapat dikatakan sebagai sumber pendidikan bagi masyarakat sesuai dengan

fungsinya, yaitu perpustakaan desa sebagai wahana pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan

keberdayaan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, perpustakaan merupakan

bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi didalam kehidupannya, terutama

masyarakat pelajar, mahasiswa, dan kelompok-kelompok tertentu, untuk

menunjang aktivitasnya.2 Dengan kata lain perpustakaan desa adalah lembaga

layanan publik yang berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari,

oleh dan masyarakat tersebut. Tujuannya untuk memberikan layanan dan

memenuhi kebutuhan warga yang berkaitan dengan informasi, ilmu pengetahuan,

pendidikan, dan rekreasi kepada semua lapisan masyarakat.3

1 Undang-Undang Nomor 43 tahu 2017 Tentang Perpustakaan Bagian Kedua pasal 22,
hlm. 14

2 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung seto, 2006). hlm. 1

3 Sutarno NS. Membina Perpustakaan Desa.( Jakarta: Sagung Seto.2008). hlm.9
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Dari pembahasan di atas perpustakaan desa adalah perpustakaan yang

menyediakan kebutuhan informasi masyarakat, menyediakan buku-buku

pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan

masyarakat dan anak-anak diberbagai bidang, dan juga untuk menggalakkan minat

baca masyarakat, sehingga mereka menggunakan waktu luang untuk membaca.

Pelayanan perpustakaan desa adalah ujung tombak yang langsung berhubungan

dengan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan melakukan sentuhan-

sentuhan sosiologis, dan memperhatikan psikologis, yang dapat dilihat, dirasakan

dan dimanfaatkan langsung oleh pemustaka.4

Pelayanan perpustakaan desa harus maksimal karena masyarakat desa juga

perlu penguasaan informasi dan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara cepat,

mudah, dan tepat. Masyarakat di desa berhak mendapatkan yang terkandung pada

perpustakaan desa sebagai sarana dan tempat belajar, menggali dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan keterampilan

warganya dan mengembangkan kemampuan masyarakat, agar tidak ketinggalan

zaman.

Perpustakaan desa yang penulis teliti adalah perpustakaan desa Paya Tumpi

Baru. Hasil Observasi awal pada tanggal 13 November 2018, perpustakaan ini

terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Kebayakan yang berjarak

sekitar 5,6 km dari ibu kota Takengon, perpustakaan tersebut didirikan sejak tahun

4 Sutarno NS, Membina Perpustakaan Desa...., hlm. 81
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2009. Perpustakaan ini telah mendapatkan juara pertama tingkat nasional dalam

lomba perpustakaan umum terbaik tingkat nasional, yang dilaksanakan pada

tanggal 17 Oktober 2017. Ada beberapa faktor yang dinilai oleh dewan juri salah

satu faktornya adalah dari segi pelayanan yang baik.5

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di perpustakaan desa Paya Tumpi

Baru Keberadaan perpustakaan desa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat

sekitar, terutama bagi generasi penerus desa, agar masyarakat desa lebih baik

dibandingkan waktu sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka

perpustakaan harus bisa memberikan pelayanan sebaik–baiknya. Dengan

berkembangnya perpustakaan desa tersebut diharapkan bisa membantu

perkembangan informasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Masyarakat yang

dilayani oleh perpustakaan desa Paya Tumpi Baru bermacam-macam, seperti

siswa/i sekolah, guru, serta ibu-ibu rumah tangga, dan juga masyarakat sekitar

perpustakaan desa. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini

dengan judul: “Analisis Pelayanan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di

Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten

Aceh Tengah)”.

5 Hasil wawancara dengan Kasirin, bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 03 januari 2019
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: Bagaimana pelayanan Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru Kecamatan

Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelayanan perpustakaan desa Paya Tumpi Baru Kecamatan

Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk perpustakaan desa agar lebih meningkatkan

pelayanan perpustakaan desa.

2. Sebagai salah satu upaya menambah wawasan dalam bidang perpustakaan.

Khususnya mengenai pelayanan perpustakaan desa.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya

bagi mahasiswa ilmu perpustakaan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami karya

tulis ilmiah perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak

mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat
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menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Istilah – istilah

yang penulis pandang perlu dijelaskan adalah:

1. Analisis

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan
Yenni Salim, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Perbuatan,
karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal,
usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).

b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian – bagian,
penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk
mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara
keseluruhan

c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, sebagiannya
setelah ditelaah secara seksama.

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan
hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya
melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).6

Analisis secara umum berarti memberikan gambaran secara keseluruhan

terhadap data yang dikumpulkan sehingga dapat memberi jawaban terhadap

pertanyaan penelitian yang diajukan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Jadi, maksud analisis dalam skripsi ini adalah menganalisa, mencermati, dan

memahami pelayanan perpustakaan desa Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan

Kabupaten Aceh Tengah.7

6 Aji Reno. http://repository.usu.ac.id?bitstream/123456789/22091/4/Chapter%20II.pdf.
Pengertian Analisis.Diunggah pada Februaru 2011. Diakses 19 November 2018

7 Boy S. Sabargunan, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 2006). hlm. 42.
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2. Pelayanan Perpustakaan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelayanan merupakan suatu usaha untuk

membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.8

Menurut Mudhoffir, pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan dan

kepentingan pengguna perpustakaan desa. Pelayanan memilikki empat unsur, yaitu:

koleksi, fasilitas/sarana, staf dan pemustaka. Keempat unsur itu harus terselenggara

dengan baik dan benar.9 Perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang

berada di desa. Sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk

masyarakat tersebut10. Secara definitif perpustakaan desa adalah “perpustakaan

masyarakat” sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung

kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari

kegiatan pembangunan desa/kelurahan, jasa yang deberikan kepada pemustaka

sesuai dengan misi perpustakaan.

Adapun pelayanan perpustakaan desa yang penulis maksud adalah jam buka

perpustakaan sekurang-kurangnya 6 jam per hari, jenis layanan sekurang-kurangya

layanan baca ditempat, sirkulasi, refrensi, dan penelusuran informasi, dan

kerjasama.11

8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamu Besar Bahasa
Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2008).hlm. 358.

9 Mudhoffir, Prospek pengelolaan pusat sumber belajar (Bandung:Remaja
Rosdakarya,1986), hlm. 64.

10 Sutarno NS , Membina Perpustakaan Desa, .....hlm. 9

11 Perpustakaan Nasional RI, Standar Perpustakaan Desa atau Kelurahan,
(Jakarta:Perpustakaan Nasional RI 2017). hlm. 4
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu kegiatan melihat dan membandingkan

dengan penelitian terdahulu, dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian

yang akan dikaji oleh penelitian sendiri sehingga tidak adanya penelitian yang

sama. Berikut peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan topik Analisis Pelayanan Perpustakaan Desa. Meskipun beberapa

penelitian memiliki kemiripan dengan skripsi ini, namun terdapat perbedaan-

perbedaan dalam hal variabel, subjek penelitian, metode yang digunakan untuk

meneliti,tempat serta waktu penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Andayani Fajar Utami, dengan judul

Layanan Perpustakaan Desa ( Studi Kasus Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor )

Perpustakaan desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa sebagai sarana penyedia

informasi dan pengembangan diri masyarakat desa. Objek penelitian ini adalah

pelayanan perpustakaan desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Penelitian ini berfokus

pada bagaimana gambaran sesungguhnya mengenai layanan perpustakaan desa.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil

penelitian menunjukan bahwa layanan perpustakaan desa Tugu Selatan belum

diberikan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti kemampuan dan

jumlah petugas perpustakaan yang kurang memadai; koleksi yang kurang

berkualitas; kegiatan layanan yang tidak optimal; serta keberadaan gedung dan
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ruangan yang masih belum memadai. Namun, dalam penerapan sistem pelayanan,

perpustakaan desa Tugu Selatan sudah tepat dalam menggunakan sistem pelayanan

terbuka.1

Penelitian kedua dilakukan oleh Herawati, dengan judul Partisipasi kepala

desa dan perangkat desa peranan penting dalam pengembangan perpustakaan

gampong. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif

deskriftif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah dalam pengembangan

perpustakaan Gampong Blang Kreung, kepala desa memberi partisipasinya dalam

bentuk partisipasi uang, harta benda, keterampilan, tenaga, sosial, buah pikiran,

pengambilan keputusan, dan representatif. Sedangkan perangkat desa memberikan

partisipasinya dalam bentuk partisipasi harta benda, keterampilan, tenaga, sosial,

buah pikiran, pengambilan keputusan dan refresentatif. Namun dalam partisipasi

kepala desa dan perangkat desa dipengaruh oleh faktor pekerjaan, pendidikan,

kesempatan, berpartisipasi komunikasi antar warga dan iklim ekonomi serta sosial.

Dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan, kepada desa lebih banyak

berpartisipasi dari pada perangkat desa. Dari keadaan ini diharapkan agar kedepan

kepala desa dan perangkat desa untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan

perpustakaan gampong, agar tujuan perpustakaan gampong bisa tercapai.2

1 Andayani Fajar utami, Layanan Perpustakaan Desa (Studi Kasus Desa Tugu Selatan
Cisarua Bogor) Skripsi. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 7

2 Herawati, Partisipasi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pengembangan
Perpustakaan Gampong Blang Krueng. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
hlm. 5
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Perbedaan dengan penelitian pertama yang berjudul Layanan Perpustakaan

Desa ( Studi Kasus Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor ) lebih memfokuskan

gambaran bagaimana sesungguhnya layanan perpustakaan desa. Sedangkan

penelitian penulis lakukan ialah analisis pelayanan perpustakaan desa, sasaran

penelitian ini supaya mengetahui pelayanan perpustakaan desa, perbedaan dari

penenitian ini adalah dari lokasi penelitian.

Perbedaan dengan penelitian kedua yang berjudul Partisipasi Kepala Desa

dan Perangkat Desa Dalam Pengembangan Perpustakaan Gampong Blang Krueng

lebih memfokuskan partisipasi kepala desa dan perangkat desa dalam

pengembangan perpustakaan gampong. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan

adalah analisis pelayanan perpustakaan desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah

lokasi penelitian dan variabel pertama partisipasi kepala desa dan perangkat desa.

B. Pelayanan Perpustakaan Desa

1. Pengertian Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan

perpustakaan di wilayah desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada

masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi

dan gender. 3

3 Perpustakaan Nasional RI, Standar Perpustakaan Desa atau Kelurahan,
(Jakarta:Perpustakaan Nasional RI 2017), hlm. 2
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Pelayanan perpustakaan desa adalah ujung tombak yang langsung

berhubungan dengan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan melakukan

sentuhan-sentuhan sosiologis, dan memperhatikan psikologis, yang dapat dilihat,

dirasakan dan dimanfaatkan langsung oleh pemustaka.4 Oleh karna itu pelayanan

perpustakaan desa perlu dibina dengan baik. Pembinaan pelayanan yang

dimaksudkan untuk membangun jembatan yang menghubungkan dan mendekatkan

antara perpustakaan desa dengan masyarakat.

Dalam melayani masyarakat desa, perpustakaan desa berpegang pada

beberapa prinsip, antara lain :

a. Berorientasi kepada pemakai, artinya mengutamakan dalam melayani

pemakai sehingga segala sesuatunya dipersiapkan dan diperuntukkan bagi

pengunjung.

b. Murah biaya, jika orang harus membayar maka biayanya murah dan dapat

dijangkau atau sedapat mungkin gratis dengan konsep perpustakaan yang

bersifat sosial.

c. Cepat waktu, artinya pengunjung dilayani dengan cepat tanpa buang –

buang waktu untuk mencari buku–buku yang diinginkan. Hal ini akan

terwujud apabila semuanya menurut sistem yang benar.

d. Tepat sasaran, artinya buku yang disediakan, pemakai yang diharapkan,

perkembangan sikap mental setelah banyak belajar dan membaca sesuai

sasaran.

4 Sutarno NS, Membina Perpustakaan Desa,....hlm. 81
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e. Menyenangkan/memuaskan, bagi pengunjung sehingga mereka merasa

betah/nyaman di perpustakaan atau ingin seringkali datang lagi ke

perpustakaan.

f. Suasana aman, nyaman, tenang sehingga orang yang membaca/belajar

dapat berkonsentrasi tanpa terganggu apapun.

g. Berdaya tarik, karena disain interior tata ruang dan disain

eksterior/lingkungan yang menarik, padu dan padan sebagai sebuah

kesatuan konsep perpustakaan desa yang utuh dan lengkap.5

2. Tujuan Dan Fungsi Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa adalah lembaga layanan publik yang ada di desa yang

dikembangkan dari dan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan membaca guna mencerdaskan masyarakat desa, oleh karna itu maka

secara umum tujuan dan fungsi penyelenggaraan perpustakaan desa adalah:

Tujuan perpustakaan desa adalah:

a. Untuk menunjang wajib belajar

b. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi

masyarakat

c. Menyediakan buku-buku pengetahuan, keterampilan untuk mendukung

keberhasilan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, seperti:

1) Pertanian

5 Ibid. hlm.100
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2) Perikanan, peternakan, perindustrian

3) Pengolahan, pemasaran dan lain-lain

d. Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu

luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis,

produktif, dan mandiri

e. Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan

sebagai sumber informasi, penerangan, pembagunan, dan menambah

wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan

f. Memberikan semagat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu

senggang dengan hal-hal yang bersifat membangun

g. Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan

pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.6

Dengan demikian tujuan perpustakaan desa adalah untuk menyediakan

fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran non formal. Secara

tidak langsung menciptakan masyarakat desa yang terdidik, terpelajar, terbiasa

membaca dan berbudaya tinggi, diharapkan masyarakat desa bisa senantiasa

mengikuti perkembangan zaman, karna dengan membaca atau belajar mampu

menguasai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat tersebut

mempunyai wawasan yang luas, dapat bersikap mandiri, dan percaya diri.

6 Zul Akli, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Gampong,(Banda Aceh: Badan
Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2009), hlm. 4
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Fungsi perpustakaan desa adalah suatu tugas atau jabatan yang harus

dilakukan di dalam perpustakaan tersebut. Pada prinsipnya sebuah perpustakaan

desa mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

1. menghimpun adalah mengumpulkan koleksi–koleksi perpustakaan dari

pembelian, hadiah, dan sumbagan.

2. memelihara adalah merawat semua koleksi di perpustakaan dengan

metode peyiangan, pengawetan, dan penyampulan koleksi .

3. memberdayakan semua koleksi bahan pustaka adalah mempromosikan

dengan cara meminjamkan koleksi –koleksi kepada pengguna, dan

memberikan pengetahuan kepada pengguna perpustakaan contonya

adalah di perpustakaan desa Paya Tumpi Baru yang memberdayakan

koleksi pertanian kepada masyarakat bertujuan untuk menambah hasil

pergtanian masyarakat.7

Adapun fungsi perpustakaan desa juga sebagai mengumpulkan,

mengorganisasikan dan mendaya gunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam,

Mensosialisasikan manfaat jasa perpustakaan, mendekatkan buku dan bahan

pustaka lainnya kepada masyarakat, menyediakan perpustakaan desa sebagai pusat

komunikasi dan informasi, dan menyediakan perpustakaan desa sebagai tempat

rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat.8

7 Sutarno NS, Perpustakaan Dan Masyarakat....., hlm. 72

8 Zul Akli, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Gampong,.... hlm. 7
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Selain itu Fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat pengkajian kebutuhan

informasi dan bahan pustaka bagi para pemustaka, menyediakan bahan pustaka

yang diperlukan, pengolahan dan penyiapan bahan pustaka, memberikan layanan

kepada masyarakat pemakai, menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain dan

lembaga lain yang berkepentingan dengan perpustakaan desa, dan pengelolaan

ketatausahaan perpustakaan desa.9

Berdasarkan fungsi yang telah disebutkan diatas maka perpustakaan desa

merupakan salah satu sarana ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa, diharapkan

bisa menjadi masyarakat yang informasi, masyarakat yang cerdas atau masyarakat

ilmiah, semua itu langsung atau tidak, berkat jasa informasi dan pelayanan

perpustakaan desa tersebut.

3. Jenis- Jenis Pelayanan Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa yang dikelola dengan baik dapat dikembangkan menjadi

pusat pelayanan informasi dan ilmu pengetahuan bagi penduduk diwilayah desa

tersebut, untuk menyelenggarakan perpustakaan desa maka perpustakaan desa

harus membuat fasilitas layanan di perpustakaan desa, adapun jenis-jenis

pelayanan perpustakaan desa adalah :

1. Layanan membaca di perpustakaan

Layanan membaca adalah layanan utama setiap perpustakaan,

dimana para pengunjung dapat memanfaatkan bahan pustaka di

ruang baca yang disediakan perpustakaan.

9 Sutarno NS. Membina Perpustakaan Desa......hlm. 42-43
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2. Layanan peminjaman dan pengembalian ( sirkulasi )

Layanan peminjaman dan pengembalian menyangkut peraturan

peminjaman, pengembalian, sistem pelayanan peminjaman, bahan-

bahan yang boleh dipinjam.

a. Peraturan atau tata tertib perpustakaan

Peraturan perpustakaan ini menjelaskan antara lain

mengenai syarat keanggotaan, hari dan jam buka

perpustakaan, syarat-syarat peminjaman dan pengembalian,

kewajiban dan sanksi peminjaman, jumlah buku yang dapat

dipinjam, lama peminjaman dan sebagainya. Peraturan

hendaknya sederhana dan mudah dilaksanakan serta

disebarluaskan kepada seluruh masyarakat pemakai jasa

perpustakaan.

Dalam upaya memberikan layanan, jam buka perpustakaan desa

disesuaikan dengan waktu yang tersedia bagi semua pembaca. Layanan

perpustakaan dapat dilakukan pada hari-hari biasa, hari minggu dan hari

libur lainnya. Jam buka Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat disesuaikan

dengan kondisi setempat.

Agar perpustakaan desa sering dikunjungi oleh pengguna

perpustakaan, hendaknya menerapkan jadwal yang jelas dan diketahui

oleh masyarakat desa. Dengan begitu masyarakat tahu persis kapan boleh

ke perpustakaan karena dibuka dan kapan tidak bisa karena tutup. Jadwal

layanan harus ditepati agar timbul suatu kesan disiplin dan tidak
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mengecewakan orang karena telah memanfaatkan waktu perpustakaan.

Selain itu perpustakaan juga perlu menyesuaikan jam buka perpustakaan

dengan jam kerja masyarakat desa.

b. Sistem layanan peminjaman

Menurut buku Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan

Umum disebutkan dua sistem layanan, yaitu :

1. Layanan terbuka (open access), para pengunjung dapat

secara bebas memilih dan mencari sendiri bahan pustaka

yang ada di rak buku.

2. Layanan tertutup (close access), para pengunjung .tidak

dapat akses langsung ke koleksi, melainkan melalui

pustakawan atau petugas perpustakaan.

3. Layanan Rujukan

Pelayanan rujukan merupakan kegiatan dalam memberikan

informasi yang diperlukan oleh pembaca, serta membantu

memanfaatkan koleksi dengan sebaik-baiknya sebagai sumber

informasi. Berikut jenis-jenis buku rujukan yang digunakan alat

bantu dalam pencarian informasi yang diperlukan oleh pembaca,
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antara lain: Ensiklopedi, kamus, bibliografi, indeks, sumber biografi,

buku tahunan, sumber ilmu bumi, dan buku petunjuk10

4. Layanan bercerita ( mendogeng )

Layanan ini ditujukan kepada anak-anak yang dilakukan petugas

perpustakaan, adapun cerita yang dibawakan bersumber dari keloksi

yang tersedia di perpustakaan.

4. Standar Pelayanan Perpustakaan Desa Yang Baik

1. Jam buka

Jam buka perpustakaan desa sekurang-kurangnya 6 jam per hari. Adapun jam

buka pelayanan perpustakaan desa yang baik untuk melayani pemustaka harus

membuka setiap harinya perpustakaan adapun jam buka pelayanan perputakaan

adalah:

Senin – Kamis: 08.00 - 14.00 WIB

15.00 - 18.00 WIB

Jum'at : 08.30 - 11 .00 WIB

13.00 - 18.00 WIB

Sabtu : 08.30 - 12.00 WIB

10 Perpustakaan Nasional RI . Pedoman penyelenggaraan perpustakaan desa.( Jakarta:

Perpustakaan Nasional RI.2001).hlm. 3
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2. Jenis layanan

Perpustakaan menyelenggarakan jenis layanan sekurang-kurangnya

meliputi: layanan sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan referensi, dan

penelusuran informasi.

a. Layanan sirkulasi

Pelayanan peminjaman dan pengembalian menyangkut

peraturan peminjaman pengembalian, sistem pelayanan peminjaman,

bahan- bahan yang boleh dipinjam dan lain-lain, peminjaman koleksi

sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun ( jumlah transaksi

pinjam dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan ).

b. Layanan membaca ditempat

Layanan membaca adalah layanan utama setiap perpustakaan

dimana para pengunjung dapat memanfaatkan bahan pustaka di ruang

baca yang disediakan di perpustakaan.

c. Layanan referensi

Pelayanan refrensi merupakan kegiatan memberikan informasi

yang diperlukan oleh pembaca, serta membantu memanfaatkan

koleksi dengan sebaik-baiknya sebagai sumber informasi,

menambah pengetahuan dan membantu memecahkan masalah yang

dihadapi sehari-hari. Jenis buku referensi adalah :
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1. Publikasi pemerintah yang pengting bagi masyarakat, seperti

peraturan perundang-undangan, kependudukan, dan

pengurusan akte kelahiran

2. Peta wilayah, direktori, alamat dan nomor telepon rumah

sakit, alamat dan intansi tempat pengurusan surat-surat

pertahanan, izin usaha, buku pengangan, buku rujukan itu

bisa menjadi panduan untuk mencari informasi dan

mengurus surat-surat kepada pejabat yang berwenang

3. Kalender kegiatan pemerintah yang menyangkut masyarakat

banyak, misalnya projek nasional pembuatan akte kelahiran

di masyarakat, bantuan tunai langsung, pembagian beras

miskin, pembagian kartu warga miskin, kalender pendidikan

untuk pelajar bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

4. Kalender ketentuan musim untuk becocok tanam atau

penangkapan ikan oleh petani, buku-buku keagamaan, kitab

suci dan ajaran tuntunan agama, kamus umum bahasa, dan

kamus khusus.

5. Surat kabar, majalah populer, buletin dan terbitan berkala

selebaran, brosur dan sebagainya yang diterbitkan di pusat

dan daerah.11

11 Sutarno NS. Membina Perpustakaan Desa,......hlm. 56
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d. Penelusuran informasi

Penelusuran informasi dilakukan oleh pengelola perpustakaan

untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam mencari

informasi yang dibutuhkan dan memudahkan pengguna dalam

mencari informasi.

3. Kerjasama

Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerjasama

dengan sesama perpustakaan di lingkungan instansi. 12

Sebagai layanan publik, perpustakaan desa tidak dapat bekerja sendiri

tanpa bantuan kerjasama dengan unit kerja dan instansi di sekitarnya, kerjasama

yang dapat dikembangkan meliputi berbagai aspek untuk menuju peningkatan daya

tarik, citra, dan kinerja perpustakaan desa, unit atau intansi yang dapat diajak

kerjasama adalah lembaga pendidikan, perpustakaan Kabupaten, perpustakaan

Provinsi, penerbit, dan organisasi penyedia buku-buku dan bahan pustaka13

Kesimpulan dari penjelasan mengenai standar pelayanan perpustakaan desa

yang baik adalah untuk mencapai kepuasan pemustaka perpustakaan desa harus

menerapkan layanan yang sesaui dengan standar dan peraturan yang ditetapkan

oleh perpustakaan nasional, perpustakaan desa juga harus bisa menyediakan

12 Perpustakaan Nasional RI. Standar Nasional Perpustakaan Desa (Jakarta:Perpustakaan
Nasional RI 2017).hlm 5

13 Sutarno NS. Membina Perpustakaan Desa,......hlm 106
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kebutuhan masyarakat desa dan mampu mengikuti perkembagan teknologi

informasi.

1. Layanan buka perpustakaan sekurang-kurangya 6 jam per hari setiap

harinya senin sampai dengan sabtu, jenis layanan yang harus disetiakan

perpustakaan desa yang baik adalah layanan sirkulasi, pelayanan

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, jumlah koleksi yang

dapat dipinjam sekurang-kurangnya 2 eksemplar.

2. Layanan membaca ditempat harus ada untuk memmudahkan pemustaka

memanfaatkan koleksi-koleksi perpustakaan yang tersedia di perpustakaan

layanan ruang membaca sangat penting disediakan oleh perpustakaan.

3. Layanan refrensi merupakan layanan sangat penting disediakan oleh

perpustakaan untuk menambah informasi bagi pemustaka karna koleksi

refrensi merupakan sumber informasi yang berkaitan tentang informasi

yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

4. Yang sangat penting yang harus dilakukan perpustakaan desa adalah

kerjasama, untuk mencapai layanan yang baik perpustakaan harus menjalin

kerja sama dengan perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Provinsi, intansi

–intasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum seperti intansi

pendidikan dan intasi lainnya , penerbit buku, dan organisasi-organisasi

perpustakaan agar perpustakaan desa dapat memenuhi kebutuhan

pemustaka dan bisa menjadi perpustakaan desa yang baik.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok .Jenis

penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat

analisis deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang

diamati terutama terkait judul yang akan peneliti lakukan saat ini.1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perpustakaan desa Paya Tumpi Baru.

Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Dilaksanakan 3 januari sampai

dengan 5 januari 2019. Alasan memilih lokasi tersebut karna perpustakaan tersebut

adalah perpustakaan desa terbaik tingkat nasional tahun 2017.

1 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2007), hal. 60
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C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam kualitatif disebut dengan fokus, fokus berisi pokok

masalah yang masih bersifat umum. Sehingga kualitatif tidak menetapkan

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, namun keseluruhan situasi

sosial yang diteliti yang meliputi aspek pelaku, tempat dan aktivitas yang

berinteraksi secara sinergis. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif lebih

kepada informasi yang terbaru yang diperoleh dari keadaan lapangan. Adapun

yang menjadi fokus atau target dalam penelitian ini adalah analisis pelayanan

perpustakaan desa Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh

Tengah.

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian.2 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian

adalah kepala dan pengelola perpustakaan yang ada di perpustakaan desa Paya

Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 3

orang, yang menjadi objek penelitian yaitu ingin melihat pelayanan perpustakaan

desa yang diterapkan perpustakaan desa Paya Tumpi Baru.

2 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 73.
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D. Teknik Pengumpulan data

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan untuk

mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara,

dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi harus

dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa

diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan

yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap

objektif.3

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan

dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan pelayanan

perpustakaan, Juga mengamati bagaimana proses kerja pengelola

perpustakaan dalam menerapkan pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

Dalam menjalankan strategi dengan observasi secara langsung, peneliti dapat

memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya dapat

memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat

melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang

terkait dengan objek penelitian.

3 Soeratno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2010). hlm. 99
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2. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya

langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan

informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun

wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di

dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah

pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya

dan pembicaraan tidak kaku.4

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara

bersama antara lain Kepala perpustakaan dan pengelola perpustakaan desa

Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Hal

demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan

menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data

mengenai hal-hal yang berupa catatan, berkas , dokumen , notulen, rapot,

agenda dan sebagainya.5 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data

yang menghasilkan catatan-catatan penting dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah.

4 Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3S,
2011)

5 Suharsimi, metodelogi penelitian, ( yogyakarta: bina aksara, 2006).
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh

temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari observasi, wawancara,

dokumentasi dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan

kejelasan terhadap kenyataan atau realita.6 Adapun tahap-tahap menganalisis data

adalah:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan

pentranformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Reduksi data

merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menggorganisasi data dengan

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan

diverifikasi.7

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pendeskripsian sekumpulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks

6 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 66.

7 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal, 100.
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naratif dan semuaya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun

dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.8

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.

Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi

makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu

dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran,

kecocokan, dan kekokohannya.9

Data yang di peroleh dari hasil pengolahan dan analisis data akan

dirangkum, kemudian dipilah untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting.

Kemudian data yang penting tersebut disajikan dalam bentuk teks yang bersifat

naratif. Selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan dari data-data penting

tersebut dan memberikan penafsiran yang bertujuan untuk memberikan makna

yang dapat disusun menjadi kalimat deskriptif yang mudah dipahami oleh

penulis sendiri maupun orang lain.

8 Ibid., hal. 103.

9 Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2009), hal. 87.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah perpustakaan

Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten

Aceh Tengah berdiri pada tahun 2009 yang mulai aktif sejak 2009, perpustakaan

ini berlokasi di Dusun Tani Makmur Desa Paya Tumpi Baru tempatnya di kantor

desa dengan ukuran ruang buku 4 x 7 m2 dan Ruang baca 4 x 7 m2, pada tahun 2012

dibangun gedung baru yang diperuntukkan untuk perpustakaan dengan ukuran 7 x

12 m2, mengingat gedung yang ada kurang dapat menampung pengunjung maka

pada tahun 2016 ditambah ruang baca disebelah gedung perpustakaan dengan

ukuran 6 x 9 m2 dari dana APBN.

Adapun visi perpustakaan ini adalah terwujudnya masyarakat cerdas, berakhlak

mulia dan gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan desa. Sedangkan

misinya adalah mengembangkan sarana belajar non formal dan layanan informasi

bagi warga secara bermutu dan bebas biaya, mewujudkan ketersediaan koleksi

bahan pustaka yang lengkap dan mutakhir, menggalakkan budaya gemar membaca

bagi masyarakat.1

1 Hasil wawancara dengan Rusmiani, kepala perpustakaan desa Paya Tumpi Baru,
tanggal 04 Januari 2019.
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2. Keadaan fasilitas perpustakaan

a. Koleksi perpustakaan

Perpustakaan desa Paya Tumpi Baru memiliki berbagai jenis koleksi dengan

jumlah tertentu, yaitu dapat dilihat padab tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Koleksi Perpustakaan

No
Nomor

Klasifikasi
Jenis Buku

Jumlah buku

Judul Eks

1 000 Karya Umum 137 275

2 100 Filsafat/Psikologi 197 294

3 200 Agama 292 599

4 300 Sosial/Ekonomi/Pendidikan 348 697

5 400 Bahasa 94 188

6 500 Ilmu Murni 293 587

7 600 Ilmu Terapan/Teknologi 364 728

8 700 Kesenian/Olah Raga 96 192

9 800 Kesusteraan/Fiksi 171 343

10 900 Sejarah/Geografi/Biografi 175 175

Jumlah 2117 4078

Sumber: Daftar Inventaris Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru, 2018



30

1. Metode pengadaan koleksi

Pertama pembelian, anggarannya dari dana desa Paya Tumpi Baru

mengalokasikan dana untuk kebutuhan perpustakaan setiap tahunnya,

sedangkan untuk tahun 2017 dari alokasi dana desa berjumlah Rp. 18.000.000,

dan anggaran pendapatan belanja Kabupaten berjumlah Rp. 2.400.000.

Kedua sumbangan, yang bersumber dari kerjasama dengan

perpustakaan umum Kabupaten Aceh Tengah, kerjasama dengan forum

komunikasi pengelola perpustakaan desa se-Kabupaten Aceh Tengah,

kerjasama dengan PKK, kelompok tani lemah yang hasilkan sebuah produk

madu dari keuntungan penjualan produk tersebut digunakan untuk menambah

anggaran perpustakaan, karang taruna, dan kelompok pengajian dan TPA.2

2. Pengolahan koleksi

Pengolahan koleksi perpustakaan Paya Tumpi Baru berdasarkan buku

manajemen perpustakaan, sistem pengolahan bahan perpustakaan

menggunakan buku ringkasan DDC ringkasan ke 13, dan menggunakan e-DDC

yang di dapatkan dari pelatihan perpustakaan yang dilaksanakan di

perpustakaan Kabupaten, dalam pembuatan katalog buku juga menggunakan

buku pedoman katalogisasi perpustakaan.3

2 Hasil wawancara dengan Kasirin, bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 03 januari 2019

3 Hasil wawancara dengan Kasirin, bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 05 januari 2019
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b. Fasilitas Perpustakaan

Fasilitas perpustakaan desa Paya Tumpi Baru dapat kita lihat pada tabel 4.2

dibawah ini

Tabel 4.2

Fasilitas Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru

No Nama Brang Jumlah

1 Rak Buku 2 Buah

2 Meja Baca 3 Buah

3 Meja Petugas 3 Buah

4 Kursi Petugas 3 Buah

5 Lemari Arsip 1 Buah

6 Rak Penitipan Tas 1 Buah

7 TV 1 Buah

8 DVD 1 Buah

9 Kaset DVD 10 Buah

10 Kipas Angin 1 Buah

11 Jam Dinding 1 Buah

12 Bendera 1 Buah

13

Foto Presisen Dan Wakil

Presiden
2 Buah

14 Garuda 1 Buah

Sumber: Daftar Inventaris Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru, 2017
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3. Administrasi Perpustakaan Paya Tupi Baru adalah sebagai berikut:

a. Buku inventaris

b. Buku tamu

c. Buku peminjaman

d. Buku pengembalian

e. Buku penerimaan barang

f. Buku anggota

4. Layanan perpustakaan Paya Tumpi Baru yang diterapkan adalalah sebagai

berikut:

a. Hari buka perpustakaan : Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu

b. Jam buka perpustakaan : 14. 00 s/d 17. 30 WIB

c. Sistem layanan sirkulasi : Terbuka dan Manual

5. Tata Tertib Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru adalah sebagai berikut:

a. Sopan, ramah dan tertib

b. Dilarang membawa masuk makanan dan minuman

c. Dilarang ribut dalam ruang

d. Dilarang membawa keluar buku perpustakaan tanpa izin petugas

e. Peminjaman buku maksimal 3 buah perminggu

f. Buku yang telah dibaca harap diletakkan diatas meja
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6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pustaka Kampung

Desa Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tenggah

Sumber: Papan struktur Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru

Penaggung Jawab

Sabri Rusli, SH

RGM

Ir.Zikriadi, MM

Kepala Perpustakaan

Rusmiani

Bagian Pengolahan

Kasirin

Bagian Pelayanan

Rahma Tia Sari
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala perpustakan Paya Tumpi

Baru, tujuan perpustakaan ini bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan

pelajar dari TK, SD, SMP dan SMA selain itu perpustakaan ini untuk membantu

menunjang mata pelajaran di sekolah dan mengarahkan mereka setelah pulang

sekolah bisa menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan. Dengan demikian,

waktu luang tidak terbuang sia-sia. Untuk masyarakat petani bisa menambah ilmu

mereka dari segi pertanian.4

Keterangan di atas mengindikasikan tujuan perpustakaan desa sudah

memberikan pelayanan kepada masyarakat dari anak-anak sampai dewasa,

perpustakaan juga sangat mendukung masyarakat kelompok tani dalam

mengembangkan hasil pertanian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, perpustakaan desa ini dikelola oleh Rusmiani

sebagai kepala perpustakaan, kasirin bagian pengolahan, dan Rahma Tia Sari

bagian pelayanan. Perpustakaan ini sepenuhnya langsung dikelola perangkat desa.

Mereka hanya tamatan SMA, namun mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan

yang diselenggarakan oleh perpustakaan Kabupaten dan perpustakaan Provinsi.

Kami sudah merasa seperti pustakawan.5

4 Hasil wawancara dengan Rusmiani, kepala perpustakaan Paya Tumpi Baru, tanggal 04
januari 2019

5 Hasil wawancara dengan Rusmiani, kepala perpustakaan Paya Tumpi Baru, taggal 04
januari 2019
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Selain itu dari perpustakaan provinsi juga banyak membantu kami dalam

pengembangan perpustakaan Paya Tumpi Baru, membina kami dalam pengelolaan

perpustakaan seperti membuat inventaris buku, klasifikasi, dan katalogisasi, tapi

kami sanagat salut dari perpustakaan Kabupaten yang selalu mendukung kami

untuk mengembangkan perpustakaan.6

Berdasarkan penjelasan di atas Rusmiani sebagai kepala perpustakaan,

Kasirin bagian pengolahan dan Tia Sari bagian pelayanan, masing-masing dari

mereka sudah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan, kasirin sudah tiga

kali mengkuti pelatihan perpustakaan dari perpustakaan Kabupaten, Rusmiani

sudah mengikuti pelatihan empat kali, tiga kali di perpustakaan Kabupaten , satu

kali di perpustakaan Provinsi, Tia Sari sudah dua kali mengikuti pelatihan

pengelolaan perpustakaan di perpustakaan Kabupaten, materi pelatihan yang

mereka dapatkan adalah mengenai inventaris buku, klasifikasi, dan katalogisasi.

Perpustakaan Kabupaten dalam tiga bulan sekali membina pengelola

perpustakaan, walaupun sudah mengikuti pelatihan masih banyak ilmu yang

berkaitan di bidang perpustakaan masih belum semua mereka pelajari,

perpustakaan Paya Tumpi Baru harus ada satu pengelola perpustakaan yang

berpendidikan ilmu perpustakaan, supaya perpustakaan biasa lebih teratur dan

tertata, suapaya pengguna lebih merasa puas dengan pelayanan yang ada di

6 Hasil wawancara dengan Kasirin, bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 05 januari 2019
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perpustakaan dan pengelola perpustakaan bisa mengikuti perkembangan dunia

perpustakaan.

Kami dari pengelola perpustakaan siap melayani siapa pun dari kalangan

anak-anak sampai dewasa, dari perpustakaam kami sangat mengutamakan

pelayanan prima kepada pengguna perpustakaan, maju mundurnya perpustakaan

tergantung pada pelayanan, oleh sebab itu perpustakaan Paya Tumpi Baru sangat

mengutamakan pelayanan.7

Untuk jam buka pelayanan perpustakaan kami pernah buka hari rabu sampai

dengan hari sabtu dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.30 WIB, sekarang kami

hanya buka jum’at dan sabtu jam 14.00 WIB sampai dengan 17.30, kenapa kami

buka dua hari dalam seminggu karena hasil dari pertimbangan dari perangkat desa

masyarakat hanya hari jum’at dan sabtu waktu libur, tetapi kami dari pengelola

perpustakaan siap membuka perpustakaan apabila ada yang membutuhkan

langsung ditelepon kami siap membuka dan melayani pengguna perpustakaan.8

Penjelasan di atas, jam buka perpustakaan yang sudah berjalan selama ini

dua hari dalam seminggu, tetapi di dalam standar pelayanan perpustakaan jam buka

perpustakaan senin sampai sabtu.

Pemustaka yang sering dilayani adalah anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-

ibu pengajian dan kelompok tani, koleksi yang sering digunakan koleksi tentang

7 Hasil wawancara dengan Rusmiani, kepala perpustakaan Paya Tumpi Baru, taggal 04
Januari 2019.

8 Hasil wawancara dengan kasirin bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 05 januari 2019.
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pertanian, koleksi agama Islam, dan koleksi – koleksi pelajaran umum, seperti buku

sejarah dan mate-matika.9

Dari keterangan di atas menyatakan layanan koleksi perpustakaan masih

terdiri beberapa judul buku yang ada, judul buku yang banyak terdapat di

perpustakaan ilmu terapan dan teknologi, sosial, ekonomi, pendidikan, kesasteraan,

fikisi, dan Agam, jadi koleksi perpustakaan masih perlu ditambahkan lagi, sesuai

dengan yang banyak dibutuhkan masyarakat desa dan masyarakat pelajar.

Jenis pelayanan yang kami sediakan layanan sirkulasi, layanan wifi, layanan

melatih anak-anak belajar membaca dan melukis, layanan nonton bareng, layanan

mendogeng, layanan refrensi dan layanan membina petani dalam mengolah produk

dari hasil pertanian masyarakat.10

Dari keteranagan di atas, menyatakan bahwa jenis layanan perpustakaan

yang pertama layanan sirkulasi, layanan sirkulasi yang disediakan adalah layanan

peminjaman dan pengembalian koleksi, buku yang dapat dipinjam maksimal tiga

buku, waktu peminjaman selama seminggu, perpustakaan tidak merapkan peraturan

denda pada pemustaka yang terlambat mengembalikan, karna peraturan

perpustakaan tidak menerapkan bagi pemustaka yang telat mengembalikan koleksi

perpustakaan akan terkena denda, kepala perpustakaan tidak mau membebankan

9 Hasil wawancara dengan Rusmiani, kepala perpustakaan Paya Tumpi Baru, taggal 04
Januari 2019

10 Hasil wawancara dengan kasirin bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 05 januari 2019.
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pengguna perpustakaan, peraturan ini sudah di setujui oleh kepala desa dan

perangkat desa.

Kedua layanan wifi, layanan wifi paling banyak digunakan oleh kelompok

mahasiswa, yang diawasi langsung oleh Rusmiani, sandi wifi diberikan bila

pemustaka membutuhkan bahan pelajaran dari internet, Rusmiani langsung

mengarahkan dan memantaunya.

Ketiga layanan mendidik anak-anak membaca dan melukis yang lansung

diajarkan oleh kasirin, layanan ini medidik anak-anak yang belum pandai membaca,

koleksi yang digunakan adalah koleksi buku bacaan anak-anak yang mempunyai

gambar untuk memudahkan anak-anak membaca selain dia mengeja huruf dia bisa

juga mengetahui apa arti yang dibaca oleh anak, dilaksanakan hari jum’at dari jam

15.00 sampai dengan 16.00 WIB dan hari sabtu anak-anak diajarkan melukis untuk

melatih kemampuan anak belajar mewarnai dan melatih kemampuan mereka dalam

mengenal warna, bahan dan alat melukis langsung disediakan oleh perpustakaan

kegiatan ini dilaksanakan dari jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 WIB.

Keempat layanan nonton bareng, film yang sering diputar film kartun anak-

anak, nonton bareng dilaksanakan setelah anak-anak selesai belajar maka pengelola

perpustakaan mengarahkan anak-anak untuk nonton bersama yang diawasi oleh

Rahma Tia Sari, tujuannya suapaya anak-anak tidak bosan di perpustakaan, mereka

bisa memahami di perpustakaan bukan hanya tempat belajar, tetapi juga bisa tempat

tempat rekreasi.
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Kelima layanan mendogeng, layanan ini ditujukan kepada anak-anak yang

dilakukan oleh petugas perpustakaan, adapun cerita yang dibawakan bersumber

dari koleksi yang tersedia di perpustakaan, kegiatan ini dilaksanakan seminggu

sekali pada hari sabtu mulai dari jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 WIB.

Keenam layanan refrensi, koleksi refrensi yang tersedia kamus bahasa gayo,

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kabupaten, biografi tokoh-tokoh

gayo, dan sejarah-sejarah gayo, koleksi yang tersedia tidak dapat dipinjam.

Ketujuh layanan membina dan menjalin kerjasama dengan masyarakat

petani membuat suatu produk hasil pertanian yang bisa dipasarkan, produk yang

dihasilkan saat ini hanya madu asli yang dikemas menjadi produk perpustakaan

Paya Tumpi Baru, produk ini sudah berlajan selama satu tahun dari hasil penjualan

bisa menambah penghasilan petani dan perpustakaan yang langsung dikelola oleh

kasirin.

Kontribusi dari aparat desa sangat mendukung sebelum dan sesudah

berdirinya perpustakaan, dengan adanya terlibat perangkat desa supaya proses

pengembagan perpustakaan desa bisa lebih cepat.11

Dari penjelasan di atas, konribusi perangkat desa sangat baik untuk

mendukung kemajuan perpustakaan, selain kepala desa sangat mendukung,

pengelola perpustakaan juga penuh semagat untuk memajukan perpustakaan desa

Paya Tumpi Baru.

11 Hasil wawancara dengan kasirin bagian pengolahan perpustakaan Paya Tumpi Baru,
tanggal 05 januari 2019.
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BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan pada

bab sebelumnya. Di samping itu juga memuat saran-saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian. Adapun kesimpulan dan sarannya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelayanan yang diberikan oleh pengelola perpustakaan termasuk ke dalam

kategori pelayanan prima. Jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan

sirkulasi, layanan wifi, layanan melatih anak-anak belajar membaca dan

melukis, layanan nonton bareng, layanan mendogeng, layanan referensi dan

layanan membina petani dalam mengolah dari hasil pertanian masyarakat

menjadi sebuah produk yang bisa dihasilkan berupa madu.Walaupun

demikian, jam buka pelayanan masih belum diterapkan sesuai dengan

standar layanan perpustakaan desa/kelurahan.

2. Perangkat desa sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh

perpustakaan desa. Bentuk dukungan yang diberikan adalah alokasi dana

khusus untuk perpustakaan desa yang bersumber dari anggaran desa setiap

tahun.
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B. Saran

1. Seharusnya jam buka pelayanan perpustakaan sekurang-kurangnya 6 jam

perhari sesuai dengan standar jam buka layanan perpustakaan

desa/kelurahan.

2. Sebaiknya kepada perpustakaan menambah koleksi pertanian sesuai dengan

petani butuhkan di desa Paya Tumpi Baru.

3. Sebagai perpustakaan desa terbaik tingkat nasional pada tahun 2017 ada

baiknya perpustakaan desa Paya Tumpi Baru mengautomasikan sistem

pelayanan perpustakaan dengan tujuan, agar pelayanan perpustakaan

semakin membaik kedepannya dan menjadi nilai tambah dalam

pengembangan promosi perpustakaan desa Paya Tumpi Baru.
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1. Wawancara pertama sama Bpk. Kasirin Sekdes Paya Tumpi Baru

1. Wawanca kedua bersama Ibu Rusmiani kepala perpustakaan desa Paya Tumpi

Ba



2. Wawancara dengan ibu Rusmiani kepala perpustakaan dan bpk kasirin bagian
pengolahan

3. Penghargaan Juara 1 Tingkat Perpustakaan desa terbaik Se-Aceh



3. Photo bersama dengan pengelola perpustakaan



4. Penghargaan juara 1 lomba perpustakaan desa terbaik Se-Aceh

5. Penghargaan juara 1 Lomba perpustakaan desa terbaik tingkat Nasional



6. Layanan Sirkulasi



7. Layanan wifi



8. Layanan melatih anak-anak membaca dan melukis



9. Layanan refrensi



10. Layanan membina petani dalam mengolah produk dari hasil pertanian.





11. Ruang membaca



DAFTAR WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Pengelola Perpustakaan Desa Paya Tumpi Baru

1. Apa tujuan pendirian perpustakaan desa Paya Tumpi Baru ?

2. Siapa yang mengelola perpustakaan desa ?

3. Apakah petugas perpustakaan merupakan pustakawan atau yang

berpendidikan dalam bidang ilmu perpustakaan?

4. Siapa Pengguna yang menjadi anggota perpustakaan desa dan siapa yang

paling sering memanfaatkan perpustakaan?

5. Bagaimana jam pelayanan perpustakaan ?

6. Apakah koleksi yang dominan di pakai pemustaka ?

7. Apa saja jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan ?

8. Apa system layanan yang diterapkan ?

9. Apakah masyarakat terlibat dalam mengembangkan layanan

perpustakaan?

10. Bagaimana kontribusi perangkat desa dalam pengembangan perpustakaan

desa?

11. Bagaimana partisipasi perangkat desa sebelum dan sesudah juara

perpustakaan desa tingkat nasional ?

12. Apakah ada pembinaan perpustakaan desa dari perpustakaan kabupaten

kota dan perpustakaan provinsi? Pembinaan apa saja yang diberikan ?
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