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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

 Informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, bahkan 

tanpa mengetahui informasi terlebih dahulu orang tidak berani bertindak. 

Informasi dimanfaatkan  oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik 

dalam hubungannya dengan pendidikan, pengembangan, ilmu pengetahuan, 

penelitian maupun kegiatan ilmiah lainnya. Sehubungan dengan itu diperlukan 

adanya perpustakaan untuk mengolah dan menyebarkan informasi. 

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi dan pustakawan sebagai 

pelaku dalam penyebaran informasi sebagai mana secara aktif menyebarkan 

informasi yang dimiliki kepada masyarakat pemustaka perpustakaan dengan 

dukungan teknologi informasi. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan untuk 

mengambil peran tersebut ialah menguasai teknologi informasi sebagai sarana 

pendukung. Seperti halnya menyediakan layanan kliping sangat diperlukan bagi 

pengguna, yang diolah dan disajikan secara elektronik. 

Penerapan sarana penelusuran informasi yang inovatif juga sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat yang informatif, karena disamping memudahkan 

dalam menelususr juga efisiensi waktu. Sebab informasi itu sendiri adalah sesuatu 

yang dinyatakan (Basuki, 1995: 45). Jadi informasi yang dikatakan itu dapat 

mempunyai suatu nilai atau akan lebih jelas jika diimabangi dengan media 
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penyampaian informasi. Dalam perpustakaan, media transfer itu sendiri berupa 

pelayanan kliping elektronik. Jelas bahwa informasi yang dikatakan itu berupa 

ilmu dalam bentuk berbagai macam penyajian. Dimana akan menjadi jelas dan 

mudah dimengerti oleh pemustaka jika kita mengatakan informasi tersebut dengan 

menggunakan suatu media yang berguna sebagai transfer komunikasi agar lebih 

jelas.  

Pustakawan menyediakan layanan kliping ini guna mempermudah 

pemakai dalam menelusur informasi yang mereka butuhkan. Dan jika pemakai 

kesulitan dalam mencari kumpulan informasi dengan subyek yang sama dengan 

lain sumber informasi, maka pemakai dapat menggunakan dan memanfaatkan 

kliping elektronik dalam menelusur informasi yang mereka butuhkan. 

Nilai lebih yang bisa diperoleh masyarakat dengan megunakan kliping 

elektronik yaitu kliping elektronik informasi disajikan berupa kumpulan artikel 

yang merupakan sarana bagi peneliti dan pakar dalam menuangkan hasil 

pemikiran dan penelitian, selain itu juga masyarakat dapat menelusur informasi 

melalui kliping elektronik yang telah dikelompokkan menurut subyek dan disusun 

secara sistematis menurut abjad dan untuk memudahkan pengguna menelusur 

dapat melalui indeks judul dan pengarang atau dari bibliografi.dengan lebih siap 

pakai, cepat dan tepat. Sehingga nantinya dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin oleh seluruh kalangan masyarakat dan pengguna perpustakaan. 
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Untuk menciptakan perpustakaan yang maju dan berkembang maka perlu 

adanya rencana strategis untuk mendukung perpustakaan dan pustakawan 

menjadikan perpustakaan manual menjadi perpustakaan digital. Seperti halnya 

pembuatan dan pemanfaatan fasilitas kliping elektronik di perpustakaan yang 

telah diolah oleh pustakawan agar informasi yang ada pada kliping dapat 

dimanfatkan dengan baik serta ditelusur dengan mudah oleh pemustaka. Sehingga 

koleksi tersebut tidak akan sia-sia. Harapan pustakawan dengan adanya kliping 

elektronik maka memudahkan pemakai untuk menelusur informasi yang 

dibutuhkan. 

Untuk itu lembaga penyedia informasi atau perpustakaan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Salah satunya adalah dengan 

perubahan bentuk informasi mulai dari penyajian, penelusuran, serta isi dari 

informasi ke dalam bentuk media kliping elektronik. Kliping merupakan suatu 

informasi yang dikumpulkan menjadi satu dalam subyek atau topik tertentu.  

Berikut ini akan dibahas beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah yang terdapat di BAB I. Kesimpulan ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

Kesimpulan pertama adalah tentang proses pembuatan kliping secara 

manual yang terdiri dari (1) penentuan tema kliping, (2)  penentuan tujuan 

pembuatan kliping ( 3) pencarian materi kliping, (4) penentuan ruang lingkup 

”subyek”/topik, (5)  penentuan format sistematika penyusunan dan penelusuran 
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kliping dan (6) proses pembuatan kliping atau pengolahan. Tahapan pertama 

adalah pencatatan beberapa keterangan yaitu  judul berita ( strikenews ) atau dapat 

juga dengan artikel, penulis artikel, sumber artikel dan tahun pembuatan artikel. 

Sedangkan tahapan kedua yaitu penentuan  alat bantu penelusuran, kemudian 

pemotongan, pengeditan berita ataupun artikel. Sedangkan untuk penelusuran 

kliping secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

penelusuran berupa bibliografi yang disusun menurut subjek dan kemudian 

diurutkan alfabetis menurut nama pengarang, indeks judul yang disusun secara 

alfabetis dan indeks pengarang yang disusun secara alfabetis. 

       Dan kesimpulan kedua adalah proses pembuatan kliping secara 

elektronik langkah pertamanya adalah pengolahan artikel yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu pencatatan beberapa keterangan yaitu  judul artikel atau 

berita ( strikenews ), penulis artikel, sumber artikel, dan tahun pembuatan artikel. 

Tahap kedua adalah penentuan  alat bantu penelusuran, kemudian penguploadan 

isi artikel ataupun berita ( Strikenews ) dan penggabungan tahapan yang terakhir. 

Langkah kedua adalah pembuatan website kliping elektronik dengan 

menggunakan program software Macromedia Dreamweafer 8. Sedangkan untuk 

proses penelusuran kliping elektronik dengan cara membuka CD-R.    

Dengan kliping ini, informasi dapat disajikan secara ringkas dan tersusun 

secara sistematis, sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan pengguna 

dalam menelusur informasi dengan demikian pengguna tidak membuang waktu 
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banyak untuk menelusur informasi. Kemudahan-kemudahan yang diperoleh 

pengguna itu terdeskripsikan dengan mudahnya pemakai menelusur informasi 

yang sudah terseleksi. Dimana informasi tersebut disajikan dalam suatu subyek-

subyek tertentu dengan cepat, tepat dan siap pakai.  

Dengan adanya penyajian layanan kliping elektronik ini diharapkan dapat 

dijadikan sumber inspirasi dan motivasi bagi pustakawan untuk memberikan atau 

membuat inovasi-inovasi yang lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengolah dan 

mengemas paket informasi dan memberikan suatu bentuk layanan baru serta 

penelusuran yang mudah dan cepat.  

4.2. Saran  

Informasi terus mengalir mengalami perubahan, demikian juga 

perpustakaan dituntut untuk mengalami perubahan terutama dalam pengembangan 

multimedia. Sebagai salah satunya perpustakaan dapat menyediakan layanan 

kliping elektronik. Apalagi diperpustakaan, layanan memegang peranan yang 

paling utama dalam citra perpustakaan. Mengingat pentingnya hal tersebut 

perpustakaan diharapkan mampu mengidenifikasi kebutuhan pengguna.  

Kesulitan mengelola informasi bisa disebabkan karena kekurangan 

sumberdaya manusia atau karena kekurangan dana, atau juga karena keduanya. 

Dalam hal menangani sharing informasi dibutuhkan seorang pustakawan yang 

mempunyai pengetahuan dibidang Teknologi Informasi yang memadai. Karena 

perpustakaan tidak bisa lepas dari teknologi informasi maka seorang pustakawan 
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yang akan berkecimpung dalam perpustakaan masa depan harus mengerti dan 

memahami hal-hal yang berhubungan dengan  teknologi informasi.  

Dalam kegiatannya sebagai penyaji informasi bagi pengguna pustakawan 

harus mampu : 

a. Mengetahui dan menyadari kapan informasi dibutuhkan oleh   

  Pengguna. 

b. Mengidentifikasi sumber informasi. 

c. Menemukan lokasi informasi dan mengakses informasi secara 

efektif      

d. Mengevaluasi informasi sebelum disajikan untuk pemustaka.   

e. Mengkomunikasikan informasi kepada pemustaka. 

Karena kliping elektronik ini menggunakan berbagai program komputer, 

maka diperlukan suatu ketrampilan tambahan bagi pustakawan, oleh karena itu 

pustakawan perlu mendapat pelatihan khusus atau bisa untuk mempelajarinya 

sendiri. Pustakawan harus kreatif dalam era globalisasi ini agar tidak tertinggal 

dengan organisasi penyedia informasi lain.  
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