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ABSTRAK
Fani Rozalia. IPT.140329. Judul: Optimalisasi Pemanfaatan Sistem
Temu Balik Informasi Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi. Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab
dan Humaniora UIN STS Jambi. Pembimbing (I): Dr. Raudhoh, S.Ag.
SS, M.Pd.I Pembimbing (II): Wenny Dastina, S.Sos, M.Si
Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana
optimalisasi pemanfaatan sistem temu balik informasi (STBI) pemustaka
dan faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan sistem temu balik
informasi (STBI) pemustaka serta program yang dilakukan untuk
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem temu balik informasi
(STBI) pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif dan pengumpulan data yang dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data
yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui keabsaan data, digunakan teknik
trianggulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan
sistem temu balik informasi pemustaka di DPAD Provinsi Jambi kurang
dimanfaatkan dikarenakan pemustaka yang tidak mengetahui apa itu
sistem temu balik informasi dan apa saja alat telusur dari sistem temu balik
informasi tersebut, jadi pemustaka lebih dominan langsung mencari
koleksi ke rak dari pada menggunakan STBI. Faktor penghambat dalam
optimalisasi pemanfaatan sistem temu balik informasi pemustaka di
DPAD Provinsi Jambi bagi pemustaka sebagian besar adalah tidak
mengetahui adanya STBI dikarenakan tidak adanya sosialisasi pihak
perpustakaan lalu pemustaka lebih memilih mencari informasi
menggunakan internet jika tidak menemukan buku yang mereka cari.
Program yang telah dilakukan DPAD Provinsi Jambi untuk meningkatkan
optimalisasi pemanfaatan STBI yaitu dengan pengembangan pengolahan
sistem otomasi dan koleksi bahan pustaka seperti meningkatkan kualitas
STBI dengan menginput koleksi pada pangkalan data opac.
Kata Kunci: Sistem temu balik informasi (STBI), Perpustakaan Umum,
OPAC
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BAB I
PENDAHULUAH
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini penerapan teknologi informasi dalam kehidupan seharihari dapat diketahui dan dirasakan, di bidang industri, perdagangan,
perhotelan, pariwisata, perbankan dan sebagainya, termasuk bidang
perpustakaan, dokumtasi dan informasi. Teknologi informasi yang
dimaksud

adalah

teknologi

yang

digunakan

untuk

menyimpan,

menghasilkan, mengolah dan menyebar luaskan informasi.
Seperti

yang

diketahui

bersama,

bahwa

kemajuan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, teutama teknologi informasi dan teknologi
komunikasi telah berkembang sangat cepat. Hal-hal tersebut menjadi fokus
kegiatan dunia perpustakaan. Oleh karena dengan penerapan atau aplikasi
teknologi informasi yang tepat akan dapat membantu mempercepat proses,
memperluas layanan, memperbanyak koleksi, khususnya yang berbentuk
elektronik dan digital, memperluas akses informasi, dan lain sebagainya.
Penerapan teknologi informasi secara lamgsung dan tidak langsung
dapat

meningkatkan

citra

kinerja

sebuah

perpustakaan

apabila

penerapannya benar dan tepat. Namun karena sistem teknologi informasi
tersebut cepat sekali mengalami perubahan dan memerlukan biaya yang
relatif

mahal.

menggunakan

Maka
sisem

jika

perpustakaan

tersebut

semestinya

ingi

mengadaptasi

mempersiapkan

dan
segala

sesuatunya, agar dapat menyesuaikan dan mengaplikasikan dengan baik,
dan tidak menghadapi hambatan. Dengan kata lain, aplikasi teknologi
informasi memiliki kelebihan dan kekurangan.
Berkat perkembangan teknologi informasi kini telah berkembang
perpustakaan digital ( digital library ), perpustakaan maya, layanan

terpasang ( on online ), dan akses informasi melalui internet yang
memungkinkan orang memperoleh banyak kemudahan.2
Pemanfaatan teknologi informasi diperpustakaan dimulai pada
tahun 1960-an, ketika Library of congress mulai mengguankan computer
untuk menghasilkan cantuman katalog terbaca mesin. Awal tahun 1970-an
terjadi beberapa terobosan terutama dalam teknologi perpustakaan. Online
Computer Library Centre memulai pengatalogan bersama. Awal 1980-an
komputer telah menggantikan katalog kartu.3
Sejak tahun 1970-an dimulai pemanfaatan teknologi informasi di
perpustakaan Indonesia oleh beberapa perpustakaan khusus. Percobaan
pertama pada tahun 1971 oleh staff pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah
(PDII-LIPI) dengan menyusun daftar serial terkomputerisasi menggunakan
fasilitas komputer dari kementrian pekerjaan umum4.
Temu balik informasi meliputi sejumlah kegiatan yang bertujuan
menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas
permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai.5
Temu balik informasi merupakan istilah generic yang mengacu
pada temu balik dokumen atau sumber atau data dari fakta yang dimiliki
unit informasi. Kegiatan temu balik informasi de desain untuk
memudahkan temu balik informasi karena jasa pemakai tergantung
sepenuhnya pada kegiatan temu balik informasi6.
Untuk melakukan penelusuran maka diperlukan berbagai alat dan
teknis penelusuran informasi. Beberapa metode yang biasanya diakses
untuk menelusur informasi antara lain, penelusuran informasi melalui
bibliografi, teknik ini mirip dengan katalog. Hanya bibliografi cakupannya
2

Sutarno Ns. Manajemen Perpustakaan. (Jakarta: Sagung Seto, 2006).
Hal.276
3
Jonner Hasugian. Katalog Perpustakan, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017
pukul 12.40 wib.(http://repository.usu.ac.id/bitsream)
4
Sulistyo Basuki. Teknik dan Jasa Dokumentasi, (Jakarta: Grammedia Pustaka
Utama,1992. Hal 132
5
Ibid, hal.133
6
Zero Jejaring Online, Desember 2012.(zero-fisip.web.unair.ac.id/artikel)
diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 12.40 wib

lebih luas lagi yakni tidak hanya berupa koleksi yang dimiliki
perpustakaan akan tetapi juga di luar perpustakaan.
Teknik penelusuran dan memanfaatkan daftar bahan pustaka baik
yang berupa buku, jurnal maupun sumber lainnya untuk menelusur lebih
jauh informasi dan sumber informasi aslinya.
Penelusuran informasi melalui indeks,indeks sering diartikan
sebagai daftar istilah penting yang terdapat dalam sebuah karya tulis bahan
yang diusun secara alphabetis. Indeks ini akan memudahkan orang dalam
melakukan penelusuran informasi, karena dapat membawa penelusuran
kepada sumber informasi secara langsung.
Penelusuran informasi melalui kamus & ensiklopedia, kamus
biasanya digunakan untuk mencari informasi singkatan tentang ejaan,
etimologi, batasan/defenisi dan informasi. Kamus ini biasanya juga
disusun secara alphabetis sehingga memudahkan pemakai dalam
menelusuri

informasi

yang

diinginkan.

Sedangkan

ensiklopedia

merupakan alat telusur yang sejenis dengan kamus, hanya ensiklpedia
biasanya memuat informasi yang lebih lengkap dan biasanya tidak hanya
memberi arti, padanangan, maupun ejaan akan tetapi juga dapat membahas
lebih dalam lagi seperti sejarah dan keterangannya.
Penelusuran informasi melalui katalog, katalog perpustakaan
merupakan fasilitas penelusuran yang berfungsi sebagai sarana temubalik
informasi, melalui katalog tersebut perpustakaan dapat mempromosikan
koleksi yang dimilikinya. Katalog perpustakaan harus dibuat dengan
mengikuti peraturan pengatalogan yang ada sehingga pengguna dapat
menemukan kembali informasi yang dibutuhkan dan dapat dipakai
kerjasama bibliografi dengan perpustakaan lain.7
Katalog dibagi di dalam 3 bentuk, antara lain :
1. Katalog Manual : Merupakan jenis katalog tradisional yang
menggunakan lembar lepas atau kartu atau berbentuk buku.

7

Jonner, op.cit.,

2. Katalog Semi Mekanis : Dibuat pada kartu khusus dan
memerlukan gawai untuk merekam data. Bentuk lain ialah
kartu tebuk (punched Cards).
3. Katalog Berkomputer : Dapat merekam data bibliografis
dalam media terbacakan komputer (karena tebuk, pita
manetis,

cakram

bibliografi.Untuk

Magnetis)

disusun

memeriksanya,

seperti
pemakai

berkas
harus

menggunakan komputer.
Dalam portal perpustakaan berbasis web kita mengenal istilah
OPAC (Online Public Access Catalogue) yaitu sebuah fitur yang
digunakan untuk memfasilitasi pengunjung web untuk mencari katalog
koleksi, perpustakaan yang dapat diakses oleh umum. Untuk mencari
koleksi kita tinggal mengetikkan judul buku yang kita cari.8
Setiap perpustakaan pasti memiliki katalog yang kebanyakan sudah
online. Pengguna bias mengakses langsung menggunakan komputer yang
disediakan khusus untuk katalog online disuatu perpustakaan.9
Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi jambi
menyediakan fasilitas sistem temu balik informasi sesuai dengan
kebutuhan pemustaka, namun seiring bertambahnya jumlah koleksi dan
perkembangan teknologi, maka perpustakaan melakukan automasi dalam
pengetalogan guna mengoptimalisasikan alat telusur katalog karena
dibanding dengan alat telusur yang lain, katalog lebih sering dimanfaatkan
walaupun belum secara maksimal oleh pemustaka.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi
memanfaatkan sistem temu balik informasi yaitu katalog online atau
OPAC untuk memudahkan pemustaka dalam penelusuran koleksi.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hendra pada bagian
sirkulasi terdapat 29.538 judul dengan 51.209 eksmplar dan judul yang
8

Wahyu Supriyanto, Ahmad Muhsin. Teknologi Informasi Perpustakaan
(Yogyakarta: Kamisus,2008). Hal 37
9
Maks Aguatinus. Optimalisasi Katalog Online, Jurnal (Visipustaka). Vol. 4,
No.03, Desember 2013

telah diautomasikan dalam pengetalogan kurang lebih 97% dari jumlah
koleksi yang ada dibagian sirkulasi perpustakaan tersebut. Berdasarkan
penjelasan di atas terlihat bahwa kemudahan dalam sistem temu balik
informasi yang tersedia di perpustakaan untuk membantu pemustaka
mencari literatur yang dibutuhkan, dengan fasilitas yang disediakan
perpustakaan perpustakaan diharapkan dapat membantu pemustaka dalam
penelusuran koleksi, tetapi berdasarkan pengamatan peneliti selama dalam
jam aktif kunjungan atau pada saat pemustaka ramai berkunjung dari
jumlah pengunjung 297 orang yang menggunakan temu balik informasi
dalam penelusuran koleksi hanya 43 orang, kebanyakan para pemustaka
yang akan mencari koleksi langsung ke rak koleksi tersebut, sehingga
memakan waktu lebih lama dan tidak efektif. Sedangkan fasilitas
pencarian koleksi telah diautomasikan,sehingga pengguna perpustakaan
belum memaksimalkan peran dari sistem temu balik informasi tersebut
dalam

penelusuran
Berdasarkan

bahan

pengamatan

pustaka
yang

yangdiinginkanpengguna.

peneliti

lakukan

di

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan
Sistem Temu Balik Informasi (STBI) di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah (DPAD) Provinsi jambi”
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pemanfaatan

sistem

temu balik informasi

di

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ?
2. Apa kendala yang dihadapi pemustaka dalam memanfaatkan sistem temu
balik informasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ?
C. BATASAN MASALAH
Mengingat begitu luasnya , sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik, peneliti membatasi masalah yaitu Peneliti ini dilakukan di Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Adapun batasan masalah
dalam penelitian ini adalah pengguna/pemustaka yang berkunjung ke
perpustakaan dan menggunakan koleksi perpustakaan serta memanfaatkan
metadata dalam upaya meningkatkan sistem temu balik informasi
khususnya katalog dan elektronik, kamus ensiklopedia, indeks dan abstrak,
bibliografi dalam penelusuran informasi serta pustakawan dan staf yang
mengetahui faktor penghambat dan program yang sesuai dengan
pemanfaatan metadata dalam upaya meningkatkan sistem temu balik
informasi bagi pemustaka.

D. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui pemanfaatan sistem temu balik informasi pada Dianas
Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan sistem temu balik
informasi pemustaka pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)
Provinsi Jambi.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada pustakawan dan
pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi
Jambi khususnya kepada pemustaka dalam memanfaatkan sistem temu
balik informasi.
2. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis secara teoritis
maupun praktis tentang penelitian lapangan.

F. METODE PENELITIAN
1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam upaya mencari dan mengumpulkan data yang akurat,

penelitian yang peneliti lakukan bersifat kualitatif deskiptif. Penelitian
kualitatif adalah penelian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang di alami oleh objek peneliti misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik deng.an cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.10
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan
untuk memahami secara mendalam mengenai proses dan faktor
penghambat yang ditemukan dalam sistem temu balik informasi
pemustaka pada Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (D.PAD) Provinsi
Jambi.
Fokus penelitian yaitu, bagaimana pemanfatan Metadata dalam
upaya meningkatkan sistem temu balik informasi (STBI) Pemustaka dan
program yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan Metada
dalam upaya meningkatkan sistem temu balik informasi (STBI) Pemustaka
di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi.

2.

Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan Arsip

Daerah (DPAD) Provinsi Jambi yang beralamat di Jln. Rd. Poerboyo
Kolopaking No.65 Telanaipura Jambi. DPAD Provinsi Jambi merupakan
perpustakaan wilayah terbesar di Provinsi Jambi dan tingkat keberhasilan
perpustakaan ini dalam pengelolaan perpustakaan merupakan acuan bagi
perpustakaan umum yang berada dibawahnya.
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Rosyadakarya, 2010).Ed. Revisi. Hal:6

3.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian merujuk pada benda, orang baik itu individu atau

kelompok, serta tempat yang dijadikan unit atau satuan (kasus) dimana
variabel penelitian melekat pada subjek yang dipermasalahkan. Yang
menadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan DPAD,
pustakawan dan staf pengelola perpustakaan DPAD Provinsi Jambi.

4.

Jenis Data dan Sumber Data
Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam

penulisan yang menggunakan metode kualitatif ini, maka peneliti
menggolongkan data kepada dua golongan yaitu :
a.

Jenis Data

1.

Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan

dari sumber utama.11 Penelitian ini kualitatif maka data primer pada
penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan pustakawan,
pemustaka, pegawai dan observasi yaitu mengamati pemustaka yang
menggunakan

dan

tidak

menggunakan

Metadata

dalam

upaya

meningkatkan STBI serta dokumen dari program kegiatan DPAD Provinsi
Jambi.
2.

Data skunder
Data skunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah

dan disajikan dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnyayang berisi
komentar, analisis kritik, dan sejenisnya yang berkaitan dengan data
primer.12 Walaupun data tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen
lain tetapi data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendukung sumber
data pertama dan pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi.
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Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas ADAB-Sastra dan
Kebudayaan Islam. (Jambi: Fakultas ADAB-Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi). Hal. 14
12
Ibid., hal. 13

b.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data

dapat diperoleh sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau
narasumber. Populasi narasumber sangat penting,bukan hanya sekedar
memeberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber
data dalam penelitian ini adalah pustakawan dalam lingkungan DPAD
Provinsi Jambi.
5. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah Pengamatan yang digunakan dalam penelitian
kualitatif ialah untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,
kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainnya,
pengamatan memungkinkan penulis untuk meneliti dunia sebagaimana
dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti
fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari
segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu,
pengamatan memungkinkan peneliti meraakan apa yang dirasakan dan
dihayati sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data,
pengamatan juga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketaui
bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.13
Metode ini digunakan untuk mengamati secara komprehensif
tempat penelitian yaitu DPAD Provinsi Jambi, mengamati pemustaka pada
bagian sirkulasi yang menggunakan metada dalam meningkatkan upaya
sistem temu balik informasi pemustaka di Dinas Perpustakaan Arsip
Daerah (DPAD) Provinsi Jambi
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
13

Lexi, op.cit., hal. 176

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.14
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview)
kepada responden yang dipilih yaitu pustakawan, pemustaka dan pegawai
pada bagian layanan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok
permasalahan dalam penelitian sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya pada jenis data primer.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tertulis,gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang15.
Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi
baik berupa catatan, tabel, gambar, dan dokumen lainnya yang relevan
dengan ditambah alat perekam yaitu handphone untuk mendapatkan
informasi.

6. Teknik Analisis Data
Setelah selesai mengumpulkan data yang berhubungan dengan
penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, karena
penelitian ini bersifat kualitatif maka analisis data bersifat kualitatif.
a. Reduksi Data ( Data reduction )
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi
data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi
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Ibid, hal. 186
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penelitian.16 Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan
memfokuskan pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
b. Penyajian Data ( Data Display )
Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun
yag memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
Data-data dikumpul dari lapangan melalui wawancara, observasi,
dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut diredukasi kemudian
setelah dipilih hal-hal pokok mengenai masalah penelitian, data tersebut
bisa disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan jika
diperlukan penyajian juga data dapat berupa grafik, matrik, network
(jejaring kerja) dan chart.
c. Conclution Drawing/verification
Proses yang ketiga ini peneliti mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan dalam
penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah penelitian yang
telah dirumuskan sejak awal.
7. Trianggulasi Data
Trianggulasi Data Adalah teknik pemeriksaan kebebasan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekan yang
sering dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Lexy J. Moleong menguraikan cara-cara pengecekan keabsahan data,
yaitu :
a. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui
observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
b. Mebandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan
yang dikatakan secara pribadi.
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c. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan
isi dokumen.
d. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau
keadaan penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pengertian Sistem Temu Balik Informasi
Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1952 dan mulai
diteliti tahun 1961, banyak para ahli memaparkan pengertian sistem temu
balik informasi. bahwa “Lancaster mendefinisikan temu kembali
informasi sebagai suatu proses pencarian dokumen dengan menggunakan
istilah luas untuk mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan
subjek tertentu”. Hal ini berarti bahwa sistem temu balik informasi
merupakan jalan menuju perolehan informasi yang sesuai dengan
kebutuhan pengguna.
Sistem temu balik informasi merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai
jawaban

atas

permintaan

atau

berdasarkan

kebutuhan

pemakai.

mengemukakan bahwa “pada dasarnya sistem temu balik informasi adalah
suatu proses untuk mengidentifikasi, kemudian memanggil (retrieve) suatu
dokumen dari suatu simpanan (file), sebagai jawaban atas permintaan
informasi”17.
Sistem temu balik informasi adalah suatu sistem yang mampu
melakukan penyimpanan, pencarian, dan

pemeliharaan informasi.

Informasi dalam konteks ini dapat terdiri dari teks (termasuk data numerik
dan tanggal), gambar, audio, video, dan objek multimedia lainnya18”.
Menyatakan bahwa “temu kembali informasi sebagai suatu proses
pencarian

dokumen

dengan

menggunakan

istilah

luas

untuk

mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu”.
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Hasugian (2006: 2)
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Artinya dalam proses penemuan informasi perlu digunakan istilah-istilah
tertentu19.
Menyatakan bahwa, “tujuan utama sistem temu kembali informasi
adalah untuk menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan
informasi pengguna secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan
kepuasan baginya”.20
Menurut uraian – uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses
mencari dan menemu kembalikan dokumen secara efektif dan efisien
berhubungan dengan subjek - subjek tertentu.
Sistem temu balik informasi merupakan sistem yang mampu
melakukan pencarian informasi pada kumpulan dokumen, pencarian
dokumen itu sendiri, pencarian metadata untuk dokumen tersebut, atau
pencarian teks, suara, gambar, atau data dalam basis data dan pengambilan
dokumen yang relevan dari sebuah koleksi dokumen sesuai dengan query
pengguna sistem. Input dari suatu sistem temu balik informasi adalah
query dari pengguna dan koleksi dokumen atau artikel, dan output-nya
adalah dokumen atau artikel yang dianggap relevan oleh sistem. Sistem
temu balik informasi ini digunakan untuk mengurangi informasi yang
terlalu banyak sehingga sulit untuk dikelola. Tujuan dari sistem temu balik
informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan meretrievesemua dokumen yang mungkin relevan, pada waktu yang sama
me-retrieve sedikit mungkin dokumen yang tak relevan. Sistem temu balik
informasi yang baik memungkinkan pengguna menentukan secara cepat
dan akurat apakah isi dari dokumen yang diterima memenuhi
kebutuhannya.
Beberapa fungsi utama dari sistem temu balik informasi seperti
yang dibawah ini bahwa ada tujuh fungsi utama sistem temu balik
informasi yang antara lain :
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1. To identify the information (sources) relevant to the areas of interest of the
target users community;
2. To analyse the contents of the sources (documents);
3. To represent the contens of the analysed sources in a way that will be
suitable for matching users queries;
4. To analyse users queries and to represent them in aform that will be
suitable for matching with the database;
5. To match the search statement with the stored database;
6. To retrieve the information that is relevant, and
7. To make necessary adjustments in the system based on feedback from the
users.
Pernyataan di atas diartikan sebagai berikut:
1. Untuk mengidentifikasi informasi (sumber informasi) yang relevan dengan
bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan tujuan komunitas pemakai;
2. Untuk menganalisis isi dari sumber informasi (dokumen);
3. Untuk merepresentasikan isi dan sumber informasi yang telah dianalisis
dengan cara yang sesuai untuk kemudian menyesuaikannya dengan
permintaan pemakai;
4. Untuk

menganalisis

permintaan-permintaan

pemakai

dan

mermpresentasikan nya ke dalam bentuk yang disesuaikan, untuk
disesuaikan dengan database;
5. Untuk menyesuaikan pernyataan penelusuran dengan database;
6. Untuk menemukan informasi yang relevan;
7. Untuk membuat penyesuaian kebutuhan pada dasar sistem arus balik dari
pemakai21.
Menurut uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem
temu balik informasi merupakan proses pencarian kembali informasi
sesuai dengan kebutuhan pencari informasi secara cepat dan tepat sehingga
memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan atas informasi mana
yang dibutuhkannya.
21

Dalam proses perolehan informasi

dikemukakan Chowdhury (1999: 3)

pencari

merumuskan

pertanyaan

(query)

atau

menggunakan

istilah-istilah

berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.
B. Tujuan dan Fungsi Sistem Temu Kembali Informasi
Sistem temu balik informasi merupakan salah satu elemen penting
dalam kegiatan temu balik informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka.
Fungsi utama sistem temu balik informasi dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Untuk menganalisis isi sumber informasi suatu dokumen.
2. Merepresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang
memungkinkan untuk dipertemukan dengan pernyataan.
3. Merepresentasikan
yang

pernyataan

memungkinkan

untuk

pengguna

dengan

dipertemukan

cara

tertentu

dengan

sumber

informasi yang terdapat dalam basis data perpustakaan.
4. Mempertemukan

pernyataan

pencarian

dengan

data

yang

disimpan dalam basis data.
5. Menemukan kembali informasi yang relevan.
6. Menyempurnakan untuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang
diberikan oleh pengguna.
Tujuannya adalah untuk mempelajari proses temu kembali, membentuk,
membangun dan mengevalusi sistem temu kembali yang dapat
memberikan informasi yang diinginkan secara efektif antara pengarang
dan pemakai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi yang utama dari
suatu sistem temu kembali informasi adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengidentifikasi informasi yang relevan kepada masyarakat
pemakai.
b. Untuk meneliti muatan/indeks dari dokumen.
c. Untuk menghadirkan muatan/indeks dari sumber yang ditelitu dengan
pemakai.
d. Untuk meneliti pemakai dan untuk menghadirkannya didalam suatu
format yang akan menghasilkan temuan dokumen yang sesuai dengan
basis data.

e. Untuk memenuhi statmen pencarian dengan database yang disimpan.
C. Efektivitas Sistem Temu Kembali Informasi
Efektifivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan.
Dalam memanfaatkan efektivitas temu kembali informasi, harus gunakan
prameter untuk mengevaluasi agar hasil yang diberikan sistem sesuai
dengan permintaan pengguna. Evaluasi dilakukan untuk menjelaskan
bagaimana sistem beroperasi atau untuk mengetahui mengapa sistem
berfungsi pada tingkat efisien tertentu. Efektifitas berhubungan dengan
pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Menurut
pendapat lain efektivitas sistem temu kembali informasi adalah
kemampuan dari sistem itu untuk memanggil berbagai dokumen dari suatu
database sesuai dengan permintaan pengguna. Efektivtas dari sistem temu
balik kembali informasi dapat diukur. Ada dua hal penting yang biasanya
digunakan dalam mengukur kemampuan sistem temu kembali informasi
yaitu rasio atau perbandingan perolehan (recal) dan ketepatan.
Rasio perolehan (recall) adalah perbandingan dokumen ditemukan
dengan jumlah total dokumen relevan dalam sistem, sedangkan rasio
ketepatan (precission) adalah perbandingan antara dokumen yang ditemu
balik dalam penelusuran dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
perolehan (recall) dan ketepatan (precission) merupakan suatu hal yang
sangat bertantangan. Sebab perolehan merupakan jumlah keseluruhan
dokumen yang terpanggil oleh sistem dan belum tentu relevan dengan
permintaan pengguna. Sedangkan ketepatan merupakan kemampuan
sistem untuk tidak memanggil dokumen yang tidak relevan dengan
permintaan pengguna. Dengan demikian apabila recall tinggi maka
precission rendah jika precission tinggi maka recall rendah. Oleh karena
itu precission yang biasanya menjadi salah satu ukuran yang digunakan
untuk menilai keefektifan suatu sistem temu kembali informasi.

D. Proses Temu Kembali Informasi
Dalam meningkatkan pelayanan, perpustakaan harus mengikuti
perkembangan teknologi informasi, karena itulah perancangan sarana
sistem temu balik yang cepat dan efisien akan memudahkan pemustaka
perpustakaan dalam penemuan kembali informasi di perpustakaan. Temu
balik informasi merupakan istilah generic yang mengacu pada temu balik
dokumen atau sumber data yang telah dimiliki unit informasi.22
Information retrieval covers a rang operation aimed at supplying the user
with information in response to specifinguires or regular needs. Dari
defenisi tersebut diakatakan bahwa temu kembali informasi meliputi
sejumlah kegiatan yang mempunyai tujuan menyediakan informasi bagi
pemustaka sebagai jawaban atas pencarian atau penelusuran berdasarkan
informasi yang diinginkannya.
Dapat disimpulkan bahwa sistem temu balik informasi merupakan
prosedur yang dirancang untuk menemukan kembali informasi yang
tersimpan

dengan

menggunakan

sarana

penelusuran,

agar

tidak

ketinggalan zaman. Perpustakaan harus bekerja lebih giat guna mengikuti
perkembangan informasi yang semakin pesat, oleh karena itu perpustakaan
sebagai suatu organisasi yang bergerak dibidang jasa harus mengelola
sumber informasi tersebut, agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna
perpustakaan yang membutuhkannya dengan merancang dengan sistem
temu balik yang baik dan mudah penggunannya, perpustakaan dapat
membantu pemustaka dalam mencari informasi yang di inginkan.
E. Sistem Informasi
Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai kumpulan elemen yang
saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk
mengintergrasikan

data,

memproses

dan

menyimpan

serta

mendistribusikan informasi. Dengan kata lain sistem informasi merupakan
22
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kesatuan elemen elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan
teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran iformasi yang akan
mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap
jalannya perusahaan.23
Informasi

artinya

perpustakaan

menyediakan

informasi

yang

diperlukan pengguna jasa layanan perpustakaan. Pemberian informasi ini
dilakukan baik atas permintaan maupun diminta. Hal terakhir ini di
lakukan bila perpustakaan menganggap informasi yang tersedia sesuai
dengan minat dan keperuan pengguna.
Mengacu pada pendapat James B Bower dan kawan-kawan dalam
bukunya Computer Oriented Accounting Informations System, maka
sistem penghasil informasi atau yang dikenal dengan nama sistem
informasi memiliki pengertian, Sistem informasi adalah suatu cara tertenru
untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk
beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan
cara yang menguntungkan. Pada dasarnya sistem informasi merupakan
suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponenkomponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yitu menyajikan
suatu informasi. Sistem informasi di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan transaksi, mendukung operasi, bersifat
manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem
informasi menerima masukan data dan intruksi dan mengeluarkan
hasilnya. Model dasar sistem menghendaki agar masukan, pengelolaan dan
keluaran tiba pada saat bersamaan, yang sebaiknya sesuai untuk sistem
pengolaan informasi yang paling sederhana dimana semua masukan
tersebut tiba pada saat bersamaan tetapi hal tersebut jarang terjadi.

23

Yogyakarta

Oetomo, Sutejo Budi. 2002. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi:

Fungsi pengelolaan informasi sering membutuhkan data yang telah di
kumpulkan dan diolah dalam periode waktu sebelumnya, karena itu
ditambahkan sebuah penyimpanan data file (data file storage) ke dalam
model sistem informasi, dengan begitu, kegiatan pengolahan tersedia baik
bagi data baru maupun data yang telah dikumpulkan dan disimpan
sebelumnya,24
F. Pengertian Katalog
Katalog berasal dari Bahasa Latin “catalogus” yang berarti daftar
barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Contoh katalog
dalam pengertian umum adalah katalog perpustakaan, katalog penerbit,
dan sebainya. Katalog adalah daftar informasi pustaka atau dokumen yang
ada di perpustakaan atau toko buku maupun penerbit tertentu. Daftar
tersebut bisa berbentuk kartu, lembaran, buku atau bentuk lain, yang
memuat informasi mengenai pustaka atau kepustakaan yang terdapat di
perpustakaan atau unit informasi25.
Katalog perpustakaan dapat diartikan sebagai sarana temu kembali
informasi yang berisi informasi daftar inventaris buku di perpustakaan.
Katalog merupakan indeks koleksi perpustakaan. Katalog adalah daftar
yang berisi informasi tentang bahan pustaka atau dokumen yang terdapat
pada perpustakaan, toko buku maupun penerbit tertentu dan katalog adalah
wakil daro pada dokumen yang dimiliki oleh perpustakaan tertentu.
Beberapa definisi katalog menurut ilmu perpustakaan dapat
disebutkan sebagai berikut:
1. Katalog berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun
menurut sistem tertentu.
2. A catalogue is a list of, an index to, a collection of books and/or other
materials, it enables the user btondiscover: what material is present in
the collection, where this material may be found.
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3. Katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan
pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa
perpustakaan yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu.
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa katalog merupakan
daftar dari koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun
secara sistematis, sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat
mengetahui dengan mudah koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan
dan dimana koleksi tersebut dapat ditemukan. Sedangkan pengertian
katalog induk (union catalog) sangat berkaitan erat dengan kerjasama
pengetalogan (cooperative cataloguing). Cooperative cataloguing sesuai
dengan istilahnya merupakan kerjasama antar perpustakaan dalam
pembuatan katalog dan hasilnya katalog induk. Jadi secara ringkas dapat
dikatakan bahwa katalog induk merupakan hasil kerjasama atau penyatuan
dari beberapa katalog perpustakaan.
Secara umum katalog adalah suatu daftar sistematis yang berisi
informasi tertentu dari benda atau barang yang di daftar. Katalog adalah
presentasi ciri-ciri dari sebuah pustaka atau dokumen, misalnya (judl,
pengarang, deskripsi, fisik, subyek, dll). Koleksi perpustakaan yang
merupakan wakil ringkas bahan pustaka yang disusun secara sistematis.
Katalog perpustakaan adalah deskrifsi pustaka milik suatu perpustakaan
yang disusun secara sistematis (sistematis, abjad, nomor klasifikasi)
sehingga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi pustaka
dengan mudah. Katalog merupakan suatu daftar yang berisi keterangan
keterangan yang lengkap (komprehensif) dari buku-buku koleksi,
dokumen atau bahan lainnya.26
Selain untuk alat bantu penelusuran koleksi, katalog dapat juga
digunakan untuk mengetahui kekayaan koleksi suatu perpustakaan sebab
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kartu katalog mewakili buku-buku yang ada di rak yang dimiliki oleh
suatu perpustakaan.
Sedangkan katalog perpustakaan artinya adalah daftar buku atau
bahan lain yang terkumpul di suatu perpustakaan/suatu koleksi. Daftar ini
disusun menurut suatu susunan yang mudah dikenali, berisi keterangan
dari buku dan disajikan dalam bentuk tertentu. Yang dimaksud dengan
susunan yang mudah dikenal adalah menurut abjad, atau menurut simbol
klasifikasi dari subjek buku. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan
dari buku adalah judul, pengarang, editor, pelukis, penerjemahan,
keterangan cetakan, imprint, lokasi dan lain sebagainya. Keterangan dari
buku ini harus diberikan dalam bentuk dan susunan menurut peraturan
katalogisasi.
Katalog perpustakaan adalah suatu daftar yang sistematis dari buku
dan bahan-bahan lain dalam suatu perpustakaan dengan informasi
deskripsi mengenai pengarang, judul buku, tahun terbit, bentuk fisik, ciri
khas bahan, dam tempatnya.
G. Bentuk dan Jenis Katalog
1. Katalog kartu (card catalog) katalog kartu yang terbuat dari kertas
manila yang agak tebal daripada kertas HVS, kartu ini memiliki ukuran
12,5 x 7,5 cm. selanjutnya kartu katalog kartu ini disimpan dalam lacilaci katalog dan disusun secara alfabetis subyek (katalog pengarang\),
lfabetis subyek (katalog subyek) maupun urutan klasifikasi (kartu
selfist).
2. Katalog berkas (sheaf catalog) adalah katalog yang berupa lembaran
lepas, disatukan dengan penjepit khsusu. Setiap lembar memuat satu
entri, dan setiap penjepit berisi 500-600 lembar slip.Ukuran katalog
berkas ini 12,5 x 20 cm.
3. Katalog buku (book catalog) adalah catalog tercetak dalam bentuk
buku, yang masing-masing halamannya memuat sejumlah entri.
4. Katalog elektronik, adalah katalog dalam bentuk file di komputer
katalog ini mudah diakses untuk penelusuran atau pencarian ulang.

5. Katalog online, yaitu katalog yang entri-entrinya disusun dalam
komputer dengan menggunakan database tertentu.
Selain itu katalog juga terdiri atas beberapa jenis yaitu:
1. Katalog pengarang, digunakan jika buku yang akan dicari hanya
diketahui nama pengarangnya, atau ingin mengetahui pengarang tertentu
telah mengarang buku apa saja. Katalog pengarang disusun sistematis
berdasarkan nama pengarang suatu karya didalam kabinet katalog.
Penulisan nama pengarang adalah dengan cara menuliskan terlebih
dahulu nama keluarga.
2. Katalog judul, digunakan jika buku yang akan dicari hanya diketahui
judul bukunya atau ingin mengetahui judul buku tertentu yang sama
telah dikarang oleh pengarang mana saja. Katalog judul disusun secara
sistematis berdasarkan judul dalam cabinet katalog. Melalui katalog
judul dapat diketahui judul - judul buku yang sama, yang dikarang oleh
pengarang yang berbeda.
3. Katalog subyek, digunakan untuk mengetahui berbagai buku yang
membahas

subyek

yang

sama.

Biasanya

digunakan

dalam

mengumpulkan bahan pustaka untuk kepentingan pembuatan penelitian,
makalah dsb, yang membahas suatu subyek tertentu. melalui katalog
subyek akan diketahui karya - karya yang dikarang oleh berbagai
pengarang dengan judul yang berbeda -beda tetapi memiliki pokok
bahasan yang sama.
Dari beberapa macam katalog tersebut diatas, ada keuntungan dan
kelemahannya masing - masing, sebagai contoh katalog kartu mempunyai
keuntungan:
a. Tidak mudah hilang, karena tidak mudah dibawa - bawa seperti
katalog buku atau berkas.
b. Mudah menggunakannya.
c. Luwes, karena dengan mudah kita dapat menyisipkan kartu
kartu baru.
d. Mudah dalam menggandakan entri - entrinya.

e. Mudah dibuatkan petunjuk - petunjuknya (guide card)
Adapun kelemahan katalog kartu anatara lain:
a.

katalog kartu sangat tergantung pada tempat, sehingga bila
jumlahnya sampai melebihi kapasitas laci katalog akan
menimbulkan kesulitan dalam menggunakannya.

b. Katalog kartu tidak bisa dibawa kemana - mana
Unsur - unsur yang dalam sebuah katalog:
1) Nama pengarang atau yang dianggap sebagai pengarang
2) Judul buku judul tambahan
3) Data khusus/matematis untuk jenis bahan pustaka tertentu
4) Imprint (ompressum) untuk menyatakan kota penerbit, penerbit
dan tahun terbit.
5) Kolasi untuk menyatakan jumlah halaman keterangan lain dan
ukuran buku.
6) Nomer seri bila buku itu mempunyai nomor seri.
7) Anotasi yang merupakan catatan.
8) Tanda buku (call number)
H. Tujuan dan Fungsi Katalog
Tujuan katalog menurut Charles Ammi Cutter adalah:
1. Memberikan kemungkinan seseorang menemukan sebuah buku
yang diketahui pengarang, judul buku dan subyeknya.
2. Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan dari pengarang
tertentu, berdsarkan subyek tertentu, dan dalam literature tertentu
3. .Membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau
berdasarkan karakternya.
Adapun fungsi dari katalog adalah sebagai berikut:
a. Menunjukkan tempat suatu buku atau bahan lain dengan
menggunakan simbol -simbol angka klasifikasi dalam bentuk
nomor panggil, atau menunjukkan dimana bahan pustaka tersebut
disimpan.

b. Sebagai

alat/sarana

yang

disediakan

perpustakaan

untuk

menemukan kembali bahan pustaka yang sudah diketahui
pengarang, judul atau subyeknya.
c. Mendaftar semua buku dan bahan lain dalam susunan alfabetis
nama pengarang, judul buku, atau subyek buku yang bersangkutan
kedalam satu tempat khusus perpustakaan untuk memudahkan
pencarian entri -entri yang diperlukan.
d. Memberikan kemudahan untuk mencari suatu buku atau bahan lain
di perpustakaan dengan hanya salah satu dari daftar kelengkapan
buku yang bersangkutan.
Katalog merupakan kunci untuk mengetahui isi koleksi dari
perpustakaan itu sendiri, antara lain:
1) Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemakai jasa
perpustakaan tentang koleksi buku - buku yang terdapat dan dimiliki
oleh suatu perpustakaan.
2) Untuk menolong pemakai perpustakaan dalam mendapatkan buku
yang diperlukan secara cepat dan tepat.
3) Agar para pengguna perpustakaan mudah mendapatkan informasi
yang diinginkan.
4) Sebagai sarana pemilihan buku yang tepat untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan.
5) Katalog berfungsi sebagai wakil buku yang memberikan keterangan
yang lengkap tentang ciri - ciri buku.
6) Katalog berfungsi sebagai „‟an instrument of communication‟‟ yang
menginformasikan buku – buku perpustakaan.
Adapun fungsi katalogisasi secara umum adalah sebagai berikut:
a) Mencatat bahan pustaka yang ada di perpustakaan untuk memudahkan
pengguna.
b) Mencari untuk menelusuri pustaka.
c) Mempermudah pencarian buku dalam perpustakaan berdasarkan
pengarang, judul dan subyek.

Selanjutnya tujuan dari pembuatan katalog perpustakaan adalah
untuk membantu pengguna perpustakaan untuk menemukan sumber
informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Selain itu katalog perpustakaan
merupakan wakil dokumen yang berisikan sumber informasi yang dimiliki
oleh perpustakaan itu berada.
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembuatan katalog
perpustakaan dapat membantu seseorang menemukan sebuah buku yang
diketahui berdasarkan:
1) Pengarang
2) Judul
3) Subyek
4) Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan
5) Oleh pengarang tertentu
6) Berdasarkan subyek tertentu
7) Dalam jenis lite
8) rature tertentu
9) Membantu dalam pemilihan buku
10) Berdasarkan edisinya
11) Berdasarkan karakternya
Adapun fungsi dari pembuatan katalog perpustakaan pada
umumnya adalah:
1) Sebagai alat pengumpul atau „‟asssembling list‟‟ yang fungsinya
mencatat, mendaftar atau mengumpulkan setiap koleksi yang ada
diperpustakaan dibawah entri-entrinya.
2) Sebagai alat pencari atau penelusur (finding list), yang membimbing
pemakai untuk mencari dan menelusuri koleksi yang dicari di bawah
entri -entri dari koleksi atau karya tersebut.
3) Sumber yang memberikan alternative pilihan karya.
4) Memberi petunjuk dimana buku disusun dalam rak.
5) Sumber penyusunan bibliografi.

Dari tujuan dan fungsi inilah nampak betapa pentingnya katalog
perpustakaan, karena katalog merupakan kunci bagi koleksi suatu
perpustakaan.
1. Perpustakaan Umum
Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai
tugas melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan
tingkatan usia, tingkatan sosial, dan tingkatan pendidikan.
Perpustakaan umum lazimnya berada pada setiap kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan, yang mempunyai koleksi bersifat umum dan
berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya.
Menurut manifesto perpustakaan umum oleh UNESCO
(Chowdhury, 2008: 27) bahwa perpustakaan umum merupakan
cerminan perwujudan prinsip demokrasi dimana perpustakaan
umum mampu berfungsi sebagai tempat pembelajaran seumur
hidup untuk seluruh lapisan masyarakat, selain itu perpustakaan
umum juga menyediakan yang dapat diakses bebas oleh
masyarakat pemakainya.Jangkauan wilayah perpustakaan umum
biasanya dibatasi pada satu wilayah atau daerah tertentu agar
jumlah dan keanekaragaman masyarakat yang harus dilayani dapat
dibatasi.
Perpustakaan umum memiliki sejumlah ciri - ciri yang bias
membedakan dengan jenis perpustakaan lainnya. Ciri - ciri tersebut
antara lain: pertama, terbuka untuk umum ini berarti perpustakaan
umum harus bias dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat
tanpamemandang perbedaan jenis kelamin, usia, status sosial, suku
dan etnis serta paham politik yang dianut oleh kelompok tertentu
dalam masyarakat. Kedua, di biayai oleh umum biaya ini berasal
dari pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Oleh
karena dibiayai oleh masyarakat maka perpustakaan umum harus
bisa dinikmati oleh masyarakat. Ketiga, jasa yang disediakan oleh
perpustakaan umum bersifat Cuma - Cuma. Jasa yang disediakan

termasuk jasa referal yang berarti jasa pemberian informasi, jasa
peminjaman, dan akses internet.
Menurut manifesto perpustakaan umum UNESCO, tujuan
dan fungsi perpustakaan umum adalah:
1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk
membaca bahan pustaka yang dapat membantu mereka dalam
meningkatkan

kehidupan

mereka

dalam

meningkatkan

kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.
2) Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah
bagi masyarakat khususnya topic -topik yang sedang hangat di
masyarakat dan berguna bagi mereka.
3) Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang
dimilikinya sehingga yang bersangkutan dapat memberikan
manfaat bagi orang lain melalui penyediaan bahan bacaan di
perpustakaan umum, seringkali fungsi ini disebut sebagai
fungsi pendidikan bagi perpustakaan umum atau yang lebih
dikenal dengan fungsi untuk pembelajaran sepanjang hayat.
4) Bertindak

sebagai

agen

kultural.

Perpustakaan

umum

merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat
sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan
apresiasi

budaya

masyarakat

sekitarnya

dengan

cara

menyelenggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film
dan

penyediaan

informasi

yang

dapat

meningkatkan

keikutsertaan, kegemaran dan afresiasi masyarakat terhadap
segala bentuk seni budaya.
Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban
dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu
bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu
karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka
tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk
diingat dan disampaikan kepada pihaklain. Mereka menggunakan tanda

atau gambar untuk mengekspresikan pikiran atau apa yang dirasakan serta
menggunakan

tanda

-tanda

dan

gambar

tersebut

untuk

mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan
fungsi

perpustakaan

mulai

disemai.

Penemuan

mesin

cetak,

pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin
kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola
perpustakaan.
Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,
pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai
fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya
yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta
menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat
manusia itu kepada generasi - generasi selanjutnya. Sasaran dari
pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai
budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.
Disisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang - Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan
merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari
masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam
Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember
2003.
Perpustakaan umum adalah pusat informasi yang menyediakan
pengetahuan dan informasi siap akses bagi para pemakainya (Sudarsono,
2006 / 159). 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 (UU No 43, Tahun 2007).
Dalam UU No 43 tahun 2007 pasal 22 yang menjelaskan jenis
perpustakaan umum yaitu:
1. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat
diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota menyelenggarakan
perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil
budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat.
3. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan
mengembangkan

sistem

layanan

perpustakaan

berbasis

teknologi

informasi dan komunikasi.
4. Masyarakat

dapat

menyelenggarakan

perpustakaan

umum

untuk

memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
5. Pemerintah, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan
layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh
layanan perpustakaan meneta.

Komponen Sistem Temu Balik Informasi
Pada intinya dalam sistem temu balik informasi terdapat tiga
komponen utama yang saling mempengaruhi, yaitu (1) kumpulan
dokumen; (2) kebutuhan informasi pengguna, dan (3) proses pencocokan
(matching) antara keduanya27”
Sedangkan komponen - komponen sistem temu balik informasi
menurut Hasugian (2006: 14) antara lain, (1) pengguna; (2) query; (3)
dokumen; (4) indeks dokumen dan (5) pencocokan/ matcher function.
1. Pengguna
Pengguna STBI adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan
STBI dalam

rangka kegiatan pengelolaan dan pencarian informasi.

Berdasarkan perannya, pengguna STBI dibedakakan atas 2 (dua)
kelompok yaitu pengguna (user) dan pengguna akhir (end user).
2. Query
Query adalah format bahasa permintaan yang di input (dimasukan) oleh
pengguna ke dalam STBI. Dalam interface (antar muka) STBI selalu
27

Chowdury yang dikutip oleh Zaenab (2002: 41)

disediakan

kolom/ruas

sebagai

tempat

bagi

pengguna

untuk

mengetikkan (menuliskan) query nya.

3. Dokumen
Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk seluruh bahan pustaka,
apakah itu artikel, buku, laporan penelitian dan sebagainya. Seluruh
bahan pustaka dapat disebut sebagai dokumen.
4. Indeks Dokumen
Indeks adalah daftar istilah atau kata (list of terms). Dokumen yang
dimasukkan/disimpan dalam database diwakili oleh indeks, Indeks itu
disebut indeks dokumen.
5. Pencocokkan (Matcher Function)
Pencocokan istilah (query) yang dimasukkan oleh pengguna dengan
indeks dokumen yang tersimpan dalam database dilakukan oleh mesin
komputer. Komputer yang melakukan proses pencocokan itu dalam
waktu yang sangat singkat sesuai dengan kecepatan memory dan
processing yang dimiliki oleh komputer itu.
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem temu
balik informasi memiliki komponen-komponen penyusun yang paling
sedikit terdiri dari tiga bagian yaitu dokumen, pencari informasi dan proses
pencocokan atau penghubung antara dokumen dan pencari informasi.
Lebih rincinya sistem temu balik informasi terdiri atas lima komponen
yaitu pengguna, query, dokumen, indeks dokumen dan pencocokan.

I. Studi Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian
ini adalah :
Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi yang berjudul (1) Sarana Temu Kembali Informasi di Perpustakaan

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi oleh Riza Efridawati mahasiswi
IAIN STS Jambi28 dan penelitian yang dilakukan di Perpustakaan STMIK
Potensi Utama Medan yang Berjudul (2) Efektifitas Sistem Temu Kembali
Informasi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Koleksi oleh MHD.
Yafizham Alwi Program Studi Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu
Budaya USU Medan tahin 2012.29 Penelitian yang dilakukandi Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang dilakukan oleh
Mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi yang berjudul (3) Pemanfaatan Katalog Sebagai Sarana Temu
Kembali Informasi Bagi Pemustaka oleh Siti Munawaroh.30 (4)
Pemanfaatan Layanan Hotspot dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi
Pemustaka BPAD Provinsi Jambi oleh Khairul Ashfiyah. 31 Sarana
Penelusuran Informasi Bagi Mahasiswa dalam Penulisan Karya Ilmiah
pada BPAD Provinsi Jambi oleh Rina Inayawati.32
Adapun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah
lokasi yang berbeda, penelitian yang dilakukan Riza Efridawati di
Perpustakaan IAIN STS Jambi dan MHD. Yafizham Alwi di Perpustakaan
STMIK Potensi Utama Medan.
Adapun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah Siti
Munawaroh mengenai pemanfaatan katalog sebagai sarana temu balik
28

Riza Efridawati. Sarana Temu Kembali Informasi di Perpustakaan IAIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan
Humaniora, Skripsi IAIN STS JAMBI 2014)
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MHD.Yafidzam Alwi, Efektifitas Sistem Temu Kembali Informasi dalam
Meningkatkan Pemanfaatan Koleksi, (Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Fakultas Ilmu Budaya USU Medan tahun 2014), diakses pada 13/12/2017, di
http://repository.usu.ac.id/pdf&cd.1234
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Siti Munawaroh, Pemanfaatan Katalog Sebagai Sarana Temu Balik Informasi
bagi Pemustaka Studi Kasus BPAD Provinsi Jambi, (Program Studi Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Humaniora, Skripsi IAIN STS JAMBI 2014)
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Khairul Ashfiya,Pemanfaatan Layanan Hotspot dalam Memenuhi Kebutuhan
Informasi Pemustaka Badan Perpustakaan Arsip Dokumentasi Provinsi Jambi, (Program
Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora,Skripsi IAIN STS JAMBI,2014)
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Rina Inayawati, Sarana Penelusuran Informasi bagi Mahasiswa dalam
Penulisan Karya Ilmiah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
(Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora, Skripsi IAIN STS
JAMBI,2013)

informasi bagi pemustaka, Khairul Ashfiya mengenai pemanfaatan
layanan hotspot dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, Rina
Inayati mengenai sarana penelusuran informasi bagi mahasiswa dalam
penulisan karya ilmiah sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai
pemanfaatan metada dalam upaya meningkatkan sistem temu balik
informasi (STBI) pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
(DPAD) Provinsi Jambi.

BAB III
GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH (DPAD) PROVINSI JAMBI

A. Historis dan Geografis Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah (DPAD) Provinsi Jambi

1. Historis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi
Jambi
Sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (sebelumnya bernama
Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi) berdiri sejak tahun 1980 sesuai
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
0221/a/0/1980 tanggal 2 september 1980, namun baru perjalanan pada
tanggal, 4 april 1981 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari
Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayan
dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pembinaan Perpustakaan,
Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada awal berdirinya (masih bernama Perpustakaan Wilayah
Provinsi Jambi) dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati salah
satu gedung di dalam komplek SMP Negeri 2 Jambi dijalan veteran No.
169 menempati bekas perumahan guru yang berukuran 95,40 m2.
Pada saat itu jumlah pegawainya hanya 6 orang dan ditunjuk
Bapak Ibrahim Bujdang, SH sebagai kepala, Surul Hendry D sebagai
Bandaharawan serta dibantu Hj. Hinopifah, BBA sebagai pimpinan
Proyek Pengembangan Perpustakaan Wilayah Jambi tahun 1980/1981.
Pada tanggal, 15 September 1985 Perpustakaan Wilayah Jambi
dipindahkan ke lokasi gedung baru di jalan Rd. Poerboyo Kolopaking
Telanaipura dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal, 6 Juni 1988 oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof Dr. Fuad Hasan.
Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarat yang semakin
meningkat akan jasa layanan perpustakaan, pada tanggal 6 Maret 1989
terbit Keppres Nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI.
Berdasarkan Keppres tersebut Perpustakaan Nasional adalah merupakan
Lembaga Pemerintah Non Dapertemen(LPND) yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Disebutkan
dalam Keppres tersebut Perpustakaan Nasional RI merupakan wadah

integri perpustakaan Nasional RI, pusat pembinaan perpustakaan dan 26
Perpustakaan Wilayah Depdikbud diseluruh Indonesia.
Perpustakaan Nasional memiliki satuan organisasi yang bernama
Perpustakaan Daerah yang kedudukan masing-masing ibu kota Provinsi
yang bertanggung jawab langung kepada kepala Perpustakaan Nasional RI
dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan
petunjuk Gubernur. Sejak Keppres Nomor 11 Tahun 1989 inilah nama
Perpustakaan Wilayah Jambi berubah menjadi Perpustakaan Daerah
Jambi.
Perubahan nama tidak samapai diitu saja, pada tahun 1997
Perpustakaan

Nasional

mengalami

perubahan

cukup

besar

dilingkungannya, yakni adanya perluasan struktur satuan organisasi yang
berada didaerah yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 50 tahun 1997
tentang Perpustakaan Nasional RI dimana Perpustakaan Nasional Provinsi
( sebelumnya Perpustakaan Daerah) disejajarkan dengan Lembaga
Pemerintahan Non Departemen lainnya serta Departemen yang berada
diwilayah Provinsi.Berdasarkan Keppres Nomor 50 tahun 1997 inilah
Perpustakaan Daerah jambi berubah nama menjadi Perpustakaan
Nasional Daerah Provinsi Jambi.
Pembentukan lembaga kearsiapan Provinsi jambi pada hakikatnya
merupakan implementasi dari amanat UU No. 7 Tahun 1991 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kearsipan yang diperbaharui dengan undangundang Nomor.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Melalui Perda No. 6
Tahun 1996 terbentuk Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 4 Tahun 2013 Tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jambi , yang didalamnya dibentuk Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yakni sejak dierahkannya
Aset P3D Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi dari Pemerintahan Pusat
kepada Pemerintahan Provinsi Jambi pada tanggal 22 Maret 2001, maka
seluruh Aset Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi diserahkan kepada
Provinsi Jambi. Dengan terbitnya PERDA Provini Jambi No. 17 Tahun
2001

Tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Perpustakaan Daerah Provini Jambi berubah menjadi Dinas Perpustakaan
Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya berdasarkan Perda Provinsi Jambi No.
15 Tahun 2008 bergabung 2 institusi yakni Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi menjadi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
(DPAD) Provinsi Jambi dan masih merupakan satuan Kerja Perangkat
Daerah( SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.33
Kemudian pada akhir Tahun 2016 terbitlah perda provinsi jambi
No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi, serta Pergub Jambi No.46 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Badan Perpustakaan dan
Arsip

daerah

Provinsi

Jambi

berubah

nama

menjadi

“Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi”pada awal
tahun anggaran 2017.
Pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi yang pernah memimpin sejak berdiri sampai sekarang adalah
sebagai berikut:
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1. Ibrahim Budjang, SH (alm)

(1981 s.d. 1993)

2. Hj. Hinopifah, BBA

(1993 s.d. 1995)

3. Drs. Lukman Rahman

(1995 s.d. 1998)

4. D. Saifuddin Ishak, S.IP

(1998 s.d. 2000)

5. Hj. Dra. Ria Chazana

(2000 s.d. 2002)

6. H. Zayadi, SH

(2002 s.d. 2005)

7. Ripa‟i, SH

(2006 s.d. 2011)

Buku Profil Badan Perpustakaan dan Asrip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.Hal. 8-10

8. Srs. H. Abd Zaki, M.Si

(Maret s.d. Juli 2011 sbg PLT

Kepala)
9. H. Ali Dasril, SH

(2011 s.d. 2012)

10. Drs. H. Edi Erizon

(2012 s.d. 2013)

11. Drs. H. Aswan Deswan, M.Si

(2013 s.d. 2016)

12. H. Syamsurizal, SE, M.Si

(2016

s.d.

sekarang)
B. Geografis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi
Jambi
Letak geografis pada tahun-tahun pertama berdirinya Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (masih Perpustakaan
Wilayah Provinsi Jambi), yakni dari tahun anggaran 1981/1982 sampai
dengan tahun anggaran 1985/1986, menepati gedung sementara yang
berlokasi di komplek SMP 2 Jambi JL. Veteran No.169 Jambi, dengan
luas bangunan 95,40 M2.
Pembangunan gedung perpustakaan di JL. RD. P Kolopaking (dulu
jalan melur II) Telanaipura, yang dimulai dari tahun anggaran
1982/1983,1983/1984,1984/1985, dan 1985/1986 dengan dana proyek
pembangunan perpustakaan Jambi dengan luas 1.500 M2 berlantai tiga,
mulai ditempati pada tanggal 15 Desember 1985. Sedangkan peresmian
pemakaiannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr.
Fuad Hasan, dilakukan pada tanggal 6 Juni 1988.34
Di samping gedung kantor, juga terdapat bangunan rumah dinas
type 70 dibangun annex dengan pembangunan gedung lantai 3 tahun
anggaran 1985/1986. Suasana di tempat tersebut juga sangat mendukung
karena lokasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi
Jambi berbatasan dengan rumah warga yang tidak terlalu padat.
Identitas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)
Provinsi Jambi
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No.
1.

Nomor Pokok Dinas
Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
Nama Perpustakaan

201100903002
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
(DPAD) Provinsi Jambi

2.

Alamat
a. Jalan

Jl. Rd. P. Kolopaking No.65

b. Kelurahan

Simpang IV Sipin

c. Kecamatan

Telanaipura

d. Kota

Jambi

e. Provinsi

Jambi

3.

Kode Pos

36124

4.

Nomor Telepon

(0741)61310

5.

Nomor Faksimile

(0741)61310

6.

URL Website

http://perpustakaanjambi.com
http://perpustakaanjambi.co.id

7.

E-mail

admin@perpustakaanjambi/com

8.

Status Kepemilikan Tanah

Milik Pemda Provinsi

9.

Luas Tanah

2.305 M2

10.

Status Kepemilikan Gedung

Milik Pemda Provinsi

11.

Luas Gedung

1.500 M2

12.

Total Koleksi Buku

92.260 judul = 163.353 eks35

Jam buka Layanan

Senin – Kamis: Jam 08.00 – 17.30 WIB
Jum‟at (pagi) : Jam 08.00 – 11.00 WIB
(sore)
: Jam 14.00 – 17.30 WIB
Sabtu
: Jam 09.00 – 16.30 WIB

13.

C. Struktur Organisasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi 2018

Berdasarkan peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja
Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah provinsi Jambi, susunan organisasi
terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari:
a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Sub. Bagian Keuangan
c) Sub. Bagian Program
3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi Layanan dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan,terdiri dari:
a) Seksi

Deposit

dan

Pengemangan

bahan

Perpustakaan;
b) Seksi

Layanan,

Otomasi

dan

kerjasama

Perpustakaan;
c) Seksi Pelestarian dan Alih media bahan
perpustakaan;
4. Bidang Pembinaan,Pengembangan Perpustakan dan
Pengembangan Kegemaran Mebaca, terdiri dari:
a) SeksiPembinaan dan Pengembangan kelembagaan
Perpustakaan;
b) Seksi Pembinaan dan pengembangan Tenaga
perpustakaan;
c) Seksi pengembangan Pembudayaan Kegemaran
Membaca.
5. Bidang Konservasi Arsip, terdiri dari:
a) Seksi Layanan Arsip;
b) Seksi Pengolahan Arsip;
c) Seksi Akuisis Arsip.
6. Bagian Pembinaan

dan Pengembangan Kearsipan,terdiri

dari:
a) Seksi Pembinaan Tenaga Kearipan
b) Seksi Pengembangan kearipan;

c) Seksi Pelestarian Arsip.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.36

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI JAMBI

KEPALA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
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KEPEGAWAIAN

BIDANG DEPOSIT,
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BAHAN
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SEKSI
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SUB
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PROGRAM
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DANPENGEMBA

NGAN
KEARSIPAN

SEKSI

D. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)Provinsi
Jambi
Visi
Dalam rangka melaksakan tugas dan pokok dan fungsi Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi harus eksis dan unggul,
konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil yang dituangkan dalam
pertanyaan Visi:
“MEWUJUDKAN PELAYANANPRIMA DALAM BIDANG
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG BAIK MENUJU JAMBI
TUNTAS 2021”
Visi tersebut diatas merupakan gambaran dan harapan yang ingin
dicapai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsiJambi di masa
depan, yakni cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam bentuk
masyarakat informative dan masyarakat yang sadar arsip.

Misi
Dalam rangka mendukung pencapaian visi DinasPerputakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, maka diterapkan misi sebagai berikut:
a. Penyeelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang efisien dan
efektif untuk mewujudkan good governance.
b. Pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat
dalam urusan perpustakaan dan kersipan yang berkualitas.
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi danbudaya
kerja yang tinggi.
d. Penyelamatan kandungan informasi dan pengembangan sistem
perpustakaan serta kearsipan daerah yang berintegrasi dengan sistem
nasional berbasis teknologi informasi.

E. Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
Semua unit kerja di lingkungan DPAD Provinsi Jambi dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkanprinsip koordinas, integrasi dan
sinkronisasi.

Untuk

melakukan

pembinaan

dan

pengembangan

perpustakaan di daerah Jambi,maka DPAD Provinsi Jambi secara terusmenerus berupaya meningkatkan peran serta seluruh masyarakat untuk
bersama-sama mengebangkan minat dan kebiasaan membaca.dalam
halini DPAD Provinsi Jambi selalu melalukan koordinasi dan hubungan
kerja dengan instansi dengan cara fungsional mempunyai kepentingan
yang sama dalam meningkatkan potensi sumber daya insani bangsa
Indonesia.
Sehingga sampai saat ini di daerah Jambi telah beberapa wadah
dan hubungan kerjasama, untuk menumbuh kembangkan minat dan
kebiasaan membaca serta pembinaan perpustakaan, yang antara lain
adalah:
1. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Daerah Jambi;
2. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Jambi;

3. Piagam kerja sama DPADProvinsi dengan Bupati/Walikota
se-Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan perpustakaan keliling;
4. Piagam kerjasama DPAD Provinsi Jambi

dengan perpustakaan

umum/kota se-Provinsi Jambi,tentang rotasi buku dinas DPAD
provinsi Jambi ke perpustakaan desadalam Provinsi jambi;
5. Dan beberapa hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lain
dalam hal pembinaan perpustakaan d daerah Jambi.

F. Anggaran
semua unit kerja di lingkungan DPAD Provinsi Jambi dalam
anggran yang disediakan untuk mendukung kegiatan di DPAD Provinsi
Jambi pada awal berdirinya tahun 1981/1982 hanya Rp. 60.970.000,
anggaran ini semakin meningkat setiap tahun anggran baik rutin maupun
proyek seiiring dengan beban kerja semakin meningkat dan luas dalam
pembinaan perpustakaan di daerah Jambi. Tahun anggran 2016 dari
APBD berjumlah Rp. 6.533.416.000,sedangkan pada tahun anggaran
2017 dari APBD berjumlah 5.913.241.591, mengalami penurunan
jumlahh anggaran dari tahun sebelumnya.

G. Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi

Gedung Perpustakaan
Pada tahun-tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan
Arsip daerah Provinsi Jambi (masih perpustakaan wilayah Provinsi
Jambi),yakni dari tahun anggaran 1981/1982sampai dengan tahun
Anggaran 1985/1986, menempati gedung sementara yang berlokkasi
dikomplek SMPN 2 Jambi Jl. Veteran No. 169 jambi, dengan luas
bangunan 95,40 m2.
Pembangunan

gedung perpustakaan di

Jl. RD. Poerboyo

Kolopaking (dulu jalan melur II) telanaipura, yang dimlai tahun anggran

1982/1983, 1983/1984,1984/1985 dan 1985/1986 dengan dana proyek
pembangunan perpustakaan Jambi dengan luas bangunan 1.500m2
berlantai tiga, mulai ditemapatipda tanggal 15 desember 1985. Sedangkan
peresmian pemakaiannya oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan RI,
Prof. Dr. Fuad Hasan, dlakukan padatanggal 6 Juni 1988. Disamping
gedung kantor,juga terdapat bangunan rumah dinas tipe 70 dibangun
annex dengan pembanguan gedung lantai ke-3 tahunanggaran 1985/1986.

Gedung Arsip
Untuk Gedung Arsip sendiri saat ini masih bergabung dengan
Dinas Penelitian Pengembangan daerah (BALITBANGDA), dan Arsip
memiliki depo tersendiri utnuk menyimpan Arsip.

Kendaraan
Sejak tahun 1981 hingga sekarang, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi telah memiliki 49 unit kendaraandiantaranya motor
dinas, mobil dinas, mobil perpustakaan keliling dan mobil sadar arsip.

Asset lainnya
Selain poin-poin sebelumnya, ada beberpa asset yang tersimpan
dan dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan arsip DaerahProvinsi Jambi,
seperti alat-alat kantor dan rumah tangga, jaringan, dan buku-buku
perpustakaan serta asset rusak berat yang tidak terpakai lagi namunmasih
dalam status milik Negara berupa kendaraan dan alat-alat kantor dan
rumah tangga.

H. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah provinsi Jambi
Tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi (dahulu masih Perpustakaan Wilayah Jambi) mempunyai
jumlah koleki buku sebanyak 4,210 judul = 8.866 ekemplar. Dengan
semakin berkembangnya minat baca masyarakat dari tahun ketahun

koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi juga sealu
dikembangkan dengan penambahan melalui dana rutin dan proyek, hadiah
maupun pertukaran antar perpustakaan serta serah terima karya cetak dan
karya rekam.Sampai dengan

tahun 2017pengadaan koleksi dinas

Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Jambi meningkat dengan pesat
sudah mencapai 57.670 eksemplar.
Berdasarkan hasil stok opname koleksi Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 berkurang dengan koleksi yang
rusak berat, dihadiahkan keperpustakaan lain, dirotasikan keperpustakaan
desa dan yang tidak ditemukan, maka koleksi yang ada dan siap dilayani
berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut:
Jumlah buku di ruang layanan dewasa berdasarkan klasifikasi buku
antara lain sebagai berikut:
Kelas 000 (karya umum)

3.830 eks

Kelas 100 ( filsafat, psikologi)

2.100 eks

Kelas 200 (agama)

5.324 eks

Kelas 300 (ilmu sosial)

4.949 eks

Kelas 400 (bahasa)

2.345 eks

Kelas 500 (ilmu murni)

6.115 eks

Kelas 600 (ilmu terapan)

3.569 eks

Kelas 700 (olahraga, kesenian)

2.289 eks

Kelas 800 (cerita, kesusteraan)

4.981eks

Kelas 900 (sejarah, georafi)

2.760 eks

Jumlah

38.264
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I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam rangka meyiapkan bahan administrasiperdinasan,
kepegawaian dan rumah tangga. Untuk melakukan tugas tersebut, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi file persuratan dan
administrasi perdinasan;
b. Pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
c. Penyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pegelolaainventaris
perlegkapan dinas;
d. Pelaksaan perawatan/pemeliharaan, perbikan gedung dan perlengkapan
dinas serta penghapusan bahan invetaris;
e. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan
kerja;
f. Pelaksaan tata usaha kepegawaian;
g. Pelaksanaan urusan mutasi;
h. Pelaksanaan upayapengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin
pegawai;
i. Penyiapan perencanaan bahan ujian dinas, penghargaan jasa dan
sumpahpelantikan pegawai;
j. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan
ketatalaksanaan.
J. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keungan bertugas membantu sekretaris dalam rangka
menyiapkan

bhan

penyusunan

rencana

anggaran,

pengelolaan

penatausahaan dan administarasi keuangan, untuk melaksanakan tugas
tersebut, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian Sub Bagian Keuangan;
b. Pendayaan stap sub Bagian Keuangan;
c. Penyusunan dan menghimpun bahan-bahan usulan rencana anggaran
kerja masing-masing bidang;
d. Pelaksaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan rutin dan pembangunan;
f. Peelitian daftar gaji dan mutasi gaji pegawaiyang diususlkan;
g. Penghimpun, mempelajari, melaksanakan dan menyiapkan peraturan
perundang-undangan tentang keuangan.
.
K. Sumber Daya Manusia
Dalam melakanakan tuga pokok dan funginya, Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mempunyai sumber daya manusia
(SDM) sebanyak 102 orang pegawai (PNS) yang terdiri dari:
a. Perpustakaan Struktural = 18 orang
b. Pejabat Fungsional

= 25 orang

c. Pelaksana

= 59 orang

pejabat
struktural
pejabatan
fungsional

pelaksana

Menurut

jenjang

pendidikan

dikelompokkan atas:
a. SD

=

1

orang

b. SLTP

=

2

orang

para

pegawai

dimaksud,

c. SLTA/SMK

=

29

orang

d. Diploma II

=

13

orang

e. Diploma III

=

10

orang

f. Starata 1

=

39

orang

g. Strata 2

=

8

orang
SD SLTP

Strata 2

Strata 1

SLTA/SMK

Diploma II
Diploma III

Berdasarkan Golongan para pegawai dimaksud terdiri dari:
a. Golongan IV/c

g. Golongan III/a

b. Golongan IV/b

h. Golongan II/d

c. Golongan IV/a

i. Golongan II/c

d. Golongan III/d

j. Golongan II/b

e. Golongan III/c

k. Gologan II/a

f. Golongan III/b

II/B II/A IV/C
IV/B
II/C

IV/A

II/D
III/A
III/D

III/B
III/C

L. Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Seksi deposit dan pengembangan bahan perpustakaan mempunyai
tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan
kegiatan di bidang deposit,pengembangan koleksi layanan dan pelestarian
bahan perpustakaan sesuai peraturan perundang-unangan yang berlaku,
Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan menyelenggarakan
fugsi:
a. Pelaksanaan penghimpunan,penyimpanan dan pelestarian karya cetak
dan karya rekam, penyusunan Biblografi Daerah (BID) dan Katalog
Induk Daerah (KID) serta layanan deposit;
b. Pengembangan, pengolahan bahan perpustakaan;
c. Pelaksanaan verifiikasi, validasi,pemasukan data ke data base

Dari hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 telah
terkumpul berbagai terbitan karya cetak dan karya rekam dengan rincian
sebagai berikut:
No

Jeni Koleki

1.

Karya Cetak

-

Urat Kabar

Jumlah

6.230

Judul/

ekemplar
-

Majalah/ bulletin

11 Terbitan

-

Brouer/ leafleat

20 Terbitan

12.460

2.

Karya Rekam

-

Caet Video

12 Keping

-

Caeet

120 Keping

-

Micro Film

22 kotak

M. Seksi Layanan, Otomasidan Kerjasama perpustakaan
Mempunyai tugas membantu dalam rangka memimpin dan
merencanakan

kegiatan

seksi

layanan,

otomasi

dan

kerjasama

perpustakaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bibingan
pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok buku
dan sejenisnya);
b. Pengembangan teknologi, informasi, komunikasi perpustakaan, dan
penyusunan literature sekunder;
c. Pengelolaan jaringan perpustakaan dann supervise e-library;
d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan.
N. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
Seksi Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan mempunyai
tugas membantu

bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan

kegiatan seksi pelestarian dan alih media bahan perpustakaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya sebagai berikut:
a. Penyimpanan dan perawatan bahan perpustakaan serta naska kuno;
b. Starian isi dan nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media;
c. Pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
d. Penelusuran naskah kuno.
Tugas poko yang diemban Seksi Pelestarian dan Alih Media Bahan
Perpustakaan adalah mengusahakan supaya bahan perpustakaan (semua
hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam) dan arsip yang
dihimpun, diperbaiki, dipelihara dan dilestarikan agar bahan perpustakaan

dan arsip tersebut tidak cepat mengalami kerusakan, awet dan bisa dipakai
lebih lama serta dapat menjangkau lebih banyak pemustaka serta mengalih
mediakan bentuk fisik koleksi yang kondisi fisiknya sangat rapuh untuk
dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi secara
garis besar objek dari seksi Pelestariam dan Alih Media Bahan
Perpustakaan adalah melaksanakan preservasi (pelestarian), Konservasi
(Pemeliharaan) dan restorasi (Perbaikan) bahan perpustakaan dan arsip
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Perawatan/perbaikan bahan pustaka,penjilidan dan pembudelan
majalah dan koran;
b. Fumigasi bahan perpustakaan;
c. Penyuluhan preservasi;
d. Penyusunan buku juknis/pedoman pemeliharaan dan pelestarian
bahan pustaka;
e. Alih media, adalah tranfer bentuk fisik koleksi langka yang telah
rapuh sehingga dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk
aslinya;
Adapun hasil dari kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
a. Penjilid surat kabar

: 108 eksemplar

b. Penjilid kliping

: 70 eksemplar

c. Penjilidan majalah

: 266 eksemplar

d. Penjilidan koran pusat

:

e. Bibliografi

: 291 eksemplar

f. Buku braille

: 155 eksemplar

g. Majalah braille

: 46 eksemplar

h. Buku rusak

: 47 eksemplar37

9 eksemplar

O. Jadwal Kunjungan Perpustakaan dan Tata Tertib Pengunjung
1. Jadwal Kunjungan

37

Data diambil pada bulan desember 2017

Jadwal kunjungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi jambi adalah sebagai berikut:
a. Senin – Juma‟at

: 08.00 – 17.00 WIB

b. Sabtu

: 09.00 – 15.00 WIB

c. Minggu dan libur Nasional Tutup.
2. Tata Tertib Pengunjung
a. Keanggotaan
Keanggotaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi bebas bagi seluruh anggota masyarakat, dengan
syarat

harus

memenuhi

ketentuan

dan

peraturan

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Adapun syarat
menjadi anggota adalah:
1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
2) Menyerahkan pas foto 3x4 cm sebanyak 1 lembar
3) Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau kartu mahasiswa
(bagi pelajar dan mahasiswa)
4) Surat keterangan dari kepala dinas/instansi (bagi karyawan)
dan
surat keterangan lurah (untuk umum)
5) Pendaftaran anggota tidak dipungut bayaran (gratis)

3. Pengunjung dan Peminjaman
Keadaanan pengunjung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi setiap tahunnya terus meningkat. Selama tahun 2017,
jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 61.130 orang (s.d.
November 2017). Sedangkan yang dapat meminjam koleksi buku
perpustakaan adalah anggota yang sah dan memiliki kartu anggota.
4. Sistem Layanandan Jenis Layanan DPAD Provinsi Jambi
1. Sistem Layanan
Sistem layanan yang diberikan kepada seluruh pemustaka
adalah sistem terbuka atau open access system, artinya para

pemustaka diberi kebebasan untuk mencari, memilih dan
mengambil sendiri koleksi yang diinginkannya langsung ke rak
koleksi yang tersedia.
2. Jenis Layanan
Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan
masyarakat tanpa pembatasan-pembatasan, sehingga semua orang
dapat berkunjung keperpustakaan dan memperoleh pendidikan
seumur hidup sesuai dengan minat dalam menggunakan fasilitas
yang dimiliki perpustakaan.
Adapun layanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, antara lain:
a. Layanan baca ditempat
b. Layanan sirkulasi
c. Layanan bibliografi
d. Layanan referensi/ rujukan
e. Layanan komsultasi/ bimbingan membaca
f. Layanan anak-anak
g. Layanan fotocopy

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Pemanfaatan Sistem Temu Balik Informasi (STBI) di DPAD
Provinsi Jambi
Temu balik informasi adalah sebuah media layanan bagi pengguna
untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Sistem temu balik informasi merupakan sistem informasi yang
berfungsi ntuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan
pemakai. Sistem temu balik informasi berfungsi sebagai perantara
kebutuhan informasi pengguna dengan sumber informasi yang tersedia.
Sistem temu balik informasi adalah proses berhubungan dengan
representasncarian, penyimpanan, pemanggilan informasi yang relevan
dengan kebutuhan informasi yang diinginkan pengguna, dalam sistem
temu balik informasi trkandung sejumlah kegiatan yang meliputi proses
identifikasi kecocokan, representasi, penyimpanan, pengambilan, serta
pencarian atau penelusuran dokumen yang relevan atau sesuai.
Sistem temu balik informasi yang dimanfaatkan DPAD Provinsi
Jambi sebagai sarana yang disediakan perpustakaan untuk memudahkan
penelusuraninfrmasi yang dibutuhkan pemustaka. DPAD Provinsi Jambi
sendiri menyediakan alat telusur seperti bibliografi, indeks, abstrak, kamus
& ensiklopedi, katalog.
Pemanfaatn alat telusur STBI di DPAD Provinsi Jambi sebagai
berikut:
a. Bibliografi, Indeks dan Abstrak
Bibliografi merupakan buku acuan yang berisi daftar buku atau
bahan pustaka lainnya. Indeks merupakan daftar kata atau istilah yang
biasanya terdapat pada bagian akhir dari suatu buku tersusun secara

alfabetis. Abstrak merupakan ringkasan isi dari karya tulis yang
diindeks.
Menurut hasil observasi mengenai pemanfaatan bibliografi,
indeks dan abstrak di DPAD Provinsi Jambi sangat tidak termanfaat
karena yang disediakan tidak diperbarui sesuai dengan koleksi yang
ada.38
Berdasarkan observasi bibliografi, indeks dan abstrak yang
telah dibuat banyak yang masih tersimpan pada ruang pengolahan dan
tidak dilayankan kepada pemustak.39
Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rahendra “Abstrak,
indeks dan bibliografi pembuatan nya setahun sekali dan dibuat pada
bagian tertentu, dibuat sekira buku yang banyak di tempatkan pada
ruang deposit”40
b. Kamus dan Ensiklopedia
Kamus merupakan buku acuan yang berisi daftar kata-kata
dengan

arti

masing-masing

yang

disusun

secara

alfabetis.

Ensiklopedia yang berarti lingkaran atau sistem belajar yang lengkap
atau sistem pendidikan paripurna.
Berdasarkan observasi kamus dan ensiklopedi di tempatkan
pada bagian referensi, dan berdasarkan penempatan dari kamus dan
ensikloprdi cukup memudahkan pemustaka untuk menggunakan.41
Berdasarkan wawancara bersama pemustaka yaitu Nur Astuti
mengatakan “saya sering menggunakan kamus dan ensiklopedia
dalam mencari arti dari suatu kata ataupun kalimat karena kamus dan
ensiklopedi yang disedikan cukup banyak dan lengkap.42
c. Katalog

38

Observasi, 10 April 2018
Ibid,
40
Wawancara, 26 April 2018
41
Observasi, 15 April 2018
42
Ibid,
39

Katalog merupakan himpunan rujukan atau berkas teratur untuk
mencatat koleksi. Menurut observasi DPAD Provinsi Jambi
menggunakan katalog manual dan katalog berkomputer tetapi pada
katalog manual jarang digunakan karena pada katalog tersebut tidak
diperbaharui.
Menurut observasi katalog berkomputer yang disediakan juga
jarang digunakan pemustaka.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahendra “katalog
berkomputer yang disediakan sudah cukup mewakili seluruh koleksi
dari bagian sirkulasi dan sebaiknya pemustaka menggunakan dalam
penelusuran untuk mempercepat dalam penelusuran.
DPAD Provinsi Jambi menyediakan STBI untuk memudahkan
pemustaka

dalam

menemukan

informasi

yang

dibutuhkan,

berdasarkan wawancara dari 8 orang pemustaka hanya 2 orang
pemustaka yang mengetahui sistem temu balik itu apa tetapi dari 2
orang ini saja juga jarang menggunakan karena dengan alasan masingmasing, pemustaka lebih memilih langsung menuju rak buku untuk
mencari dokumen atau informasi yang mereka butuhkan. Apakah
pemustaka yang menuju rak langsung tidak mengetahui adanya STBI
atau pemustaka memang mengetahui lokasi dokumen atau informasi
yang mereka butuhkan, kebanyakan para pemustaka yang mencari
langsung ke rak banyak memakan waktu lebih lama dan tidak efektif.
Berdasarkan observasi penelitian, bahwa STBI yang disediakan
DPAD untuk memudahkan pemustaka menemukan dokumen atau
informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang cepat dan dokumen
yang relevan, ternyata pemustaka jarang menggunakan STBI yang
disediakan pepustakaan, pemustaka lebih memilih langsung menuju
ke rak dan sering kali pemustaka banyak menghabiskan waktu di rak

untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dan pemustaka sering
malu bertanya kepada petugas.43
Berdasakan observasi penelitian , STBI yang disediakan
membantu seperti OPAC yang data input koleksi ........... judul, dengan
menggunakan salah satu alat telusur

BAB III

43

Observasi, 13 April 2018

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam upaya mencari dan mengumpulkan data yang akurat,
penelitian yang peneliti lakukan bersifat kualitatif deskiptif. Penelitian
kualitatif adalah penelian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang di alami oleh objek peneliti misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.44
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan
untuk memahami secara mendalam mengenai proses dan faktor
penghambat yang ditemukan dalam sistem temu balik informasi
pemustaka pada Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (D.PAD) Provinsi
Jambi.
Fokus penelitian yaitu, bagaimana pemanfatan Metadata dalam
upaya meningkatkan sistem temu balik informasi (STBI) Pemustaka dan
program yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan Metada
dalam upaya meningkatkan sistem temu balik informasi (STBI) Pemustaka
di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi.

B. Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan Arsip
Daerah (DPAD) Provinsi Jambi yang beralamat di Jln. Rd. Poerboyo
Kolopaking No.65 Telanaipura Jambi. DPAD Provinsi Jambi merupakan
perpustakaan wilayah terbesar di Provinsi Jambi dan tingkat keberhasilan
perpustakaan ini dalam pengelolaan perpustakaan merupakan acuan bagi
perpustakaan umum yang berada dibawahnya

C. Subjek Penelitian
44

Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja
Rosyadakarya, 2010).Ed. Revisi. Hal:6

Subjek penelitian merujuk pada benda, orang baik itu individu atau
kelompok, serta tempat yang dijadikan unit atau satuan (kasus) dimana
variabel penelitian melekat pada subjek yang dipermasalahkan. Yang
menadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan DPAD,
pustakawan dan staf pengelola perpustakaan DPAD Provinsi Jambi.

D. Jenis Data dan Sumber Data
Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam
penulisan yang menggunakan metode kualitatif ini, maka peneliti
menggolongkan data kepada dua golongan yaitu :
c. Jenis Data
3.

Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dari

sumber utama.45 Penelitian ini kualitatif maka data primer pada penelitian
ini diperoleh dengan cara wawancara dengan pustakawan, pemustaka,
pegawai dan observasi yaitu mengamati pemustaka yang menggunakan
dan tidak menggunakan Metadata dalam upaya meningkatkan STBI serta
dokumen dari program kegiatan DPAD Provinsi Jambi.
4. Data skunder
Data skunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan
disajikan dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnyayang berisi
komentar, analisis kritik, dan sejenisnya yang berkaitan dengan data
primer.46 Walaupun data tersebut diperoleh dari orang lain atau dokumen
lain tetapi data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pendukung sumber
data pertama dan pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi.

d. Sumber Data
45

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas ADAB-Sastra dan
Kebudayaan Islam. (Jambi: Fakultas ADAB-Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi). Hal. 14
46
Ibid., hal. 13

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau
narasumber. Populasi narasumber sangat penting,bukan hanya sekedar
memeberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi sumber
data dalam penelitian ini adalah pustakawan dalam lingkungan DPAD
Provinsi Jambi.

E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
d. Observasi
Observasi adalah Pengamatan yang digunakan dalam penelitian
kualitatif ialah untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,
kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainnya,
pengamatan memungkinkan penulis untuk meneliti dunia sebagaimana
dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti
fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari
segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu,
pengamatan memungkinkan peneliti meraakan apa yang dirasakan dan
dihayati sehingga memungkinkan pula peneliti sebagai sumber data,
pengamatan juga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketaui
bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.47
Metode ini digunakan untuk mengamati secara komprehensif
tempat penelitian yaitu DPAD Provinsi Jambi, mengamati pemustaka pada
bagian sirkulasi yang menggunakan metada dalam meningkatkan upaya
sistem temu balik informasi pemustaka di Dinas Perpustakaan Arsip
Daerah (DPAD) Provinsi Jambi.

47

Lexi, op.cit., hal. 176

e.

Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.48
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview)
kepada responden yang dipilih yaitu pustakawan, pemustaka dan pegawai
pada bagian layanan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok
permasalahan dalam penelitian sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya pada jenis data primer.
f. Dokumentasi
Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tertulis,gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang.
Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi
baik berupa catatan, tabel, gambar, dan dokumen lainnya yang relevan
dengan ditambah alat perekam yaitu handphone untuk mendapatkan
informasi.

F.Teknik Analisis Data
Setelah selesai mengumpulkan data yang berhubungan dengan
penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, karena penelitian
ini bersifat kualitatif maka analisis data bersifat kualitatif.
f. Reduksi Data ( Data reduction )
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.49 Dalam hal ini
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Ibid, hal. 186
M. Djunaidi Ghony & Fauzan Alamshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012) hal. 307
49

peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang
ada pada penelitian ini.

g. Penyajian Data ( Data Display )
Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun
yag

memberi

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan.
Data-data dikumpul dari lapangan melalui wawancara, observasi,
dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut diredukasi kemudian
setelah dipilih hal-hal pokok mengenai masalah penelitian, data tersebut
bisa disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan jika diperlukan
penyajian juga data dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja)
dan chart.
h. Conclution Drawing/verification
Proses yang ketiga ini peneliti mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,
alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan dalam penelitian ini
diharapkan dapat menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan
sejak awal.

F.

Trianggulasi Data
Adalah teknik pemeriksaan kebebasan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan
terhadap data itu. Teknik pengecekan yang sering dilakukan ialah
pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Lexy J. Moleong menguraikan cara-cara pengecekan keabsahan data, yaitu
:
e. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi
dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
f. Mebandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan yang
dikatakan secara pribadi.

g. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan isi
dokumen.
h. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau keadaan
penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.

G. Jadwal Penelitian

No
1

Jenis kegiatan

BULAN

Penelitian

I

II

III

IV

Pengajuan judul
dan pembuatan
Proposal

2

Pengajuan proposal
dan penunjukan
dosen pembimbing

3

Konsultasi dan
perbaikan proposal

4

Seminar proposal
dan perbaikan hasil
seminar

5

Pengesahan judul
dan izin riset

6

Pengumpulan dan
penyusunan data

7

Analisa dan
penulisan draf

8

Penyempurnaan
dan penggandaan

9

Ujian skripsi
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