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BAB IV 

PENUTUP 

Perpustakaan perguruan tinggi sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perguruan tinggi mempunyai peranan 

yang vital dalam penyebaran informasi, dilihat dari tujuan itu perpustakaan perguruan 

tinggi harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi 

yang semakin pesat. Perpustakaan IAIN Sunan Ampel yang berada dalam naungan 

lembaga perguruan tinggi yang berbasis ilmu pengetahun agama islam memegang 

peranan yang cukup berat dalam memenuhi kebutuhan informasi terutama yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama islam mengingat perkembangan informasi 

dan teknologi yang pesat membuat informasi mengenai pengetahuan agama islam 

menjadi lebih berkembang. Berdasarkan praktek kerja lapangan di perpustakaan IAIN 

Sunan Ampel, penulis mencoba menarik sebuah  kesimpulan dari keseluruhan 

kegiatan penulis selama berada di setiap layanan perpustakaan IAIN Sunan dan 

beserta saran yang terkait dengan manfaat kegiatan praktek kerja lapangan yang 

penulis lakukan di perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya.  

 

IV.1 KESIMPULAN 

Pengambilan kesimpulan di ambil dari temuan-temuan pokok kegiatan penulis 

selama berada di setiap layanan perpustakaan IAIN Sunan Ampel dan disesuaikan 

dengan identifikasi bidang kerja yang meliputi semua bagian layanan yang ada di 

perpustakaan IAIN Sunan Ampel. 
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a. Bidang Kerja Bagian Teknis 

Pada kegiatan di bagian teknis meliputi proses kerja pengolahan, 

pembinaan, dan pengadaan koleksi. Untuk pengolahan dilakukan bila 

perpustakaan mendapatkan proyek buku baru. Untuk sistem klasifikasinya 

menggunakan DDC edisi 22 di tambah pedoman tajuk subjek dan 

klasifikasi pengembangan kelas 200 yaitu kelas agama islam, sedangkan 

proses entri datanya menggunakan bantuan aplikasi SIMPUS. Sementara 

untuk pembinaan juga dilakukan bila ada proyek penjilitan buku-buku 

rusak, perpustakaan tidak memiliki alat-alat untuk perbaikan buku jadi 

pembinaan buku hanya dilakukan dengan menggunakan alat seadanya dan 

di kerjakan oleh para pegawai perpustakaan sendiri. Untuk pengadaan 

sendiri juga kegiatannya dikerjakan bila ada proyek dari pusat untuk 

membeli buku-buku baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

terutama untuk mahasiswa dan dosen. 

b. Bidang Kerja Bagian Sirkulasi 

Pada kegiatan di bagian sirkulasi meliputi peminjaman, 

pengembalian dan perpanjangan koleksi buku. Selain itu juga di bagian 

sirkulasi juga terdapat peminjaman kunnci loker untuk para pengguna. 

Bagian sirkulasi dibantu aplikasi SIMPUS untuk membantu dalam 

kegiatan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan. Sementara untuk 

kebijakan peminjaman untuk pengguna mahasiswa maksimal 5 buku 

dengan lama pinjam satu minggu, untuk pengguna dari dosen maksimal 
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10 buku dengan lama pinjam satu bulan, sementara untuk lama 

perpanjangan diberi waktu satu minggu. Namun sangat disayangkan 

kegiatan di bagian sirkulasi tidak di dukung dengan pengadaan peralatan 

komputer yang kurang, selain itu juga kurangnya kinerja para pegawai di 

bagian sirkulasi membuat proses transaksi peminjaman dan pengembalian 

cukup lama. 

c. Bidang Kerja Bagian Koleksi Umum 

Pada layanan koleksi umum perpustakaan IAIN Sunan Ampel 

memiliki cukup banyak koleksi buku, terutama koleksi buku dibidang 

agama islam. Layanan koleksi umum terbagi dalam tiga ruangan dalam 

satu tempat yang sama, selain itu setiap ruangan terdapat rak berserta buku 

yang terbagi dalam beberapa kelas dan terdapat pula ruang baca (tempat 

baca) di setiap ruangan tersebut. Di layanan koleksi umum juga terdapat 7 

komputer OPAC yang dapat digunakan untuk pencarian koleksi buku. 

Dengan kelebihan yang ada di layanan koleksi umum tidak di dukung 

dengan perawatan koleksi buku sehingga banyak sekali buku yang 

berbedu bahkan ada yang rusak,  selain itu juga tidak di dukung kinerja 

dari para petugas yang hanya di habiskan di meja petugas saja, hanya pada 

waktu kegiatan penataan kembali koleksi saja petugas aktif berada di 

setiap ruangan. 
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d. Bidang Kerja Bagian Layanan Tandon 

Pada layanan tandon perpustakaan IAIN Sunan Ampel memiliki 

terdapat koleksi-koleksi seperti majalah, jurnal, kliping, koran dan koleksi 

buku yang dianggap penting. Di dalam layanan tandon diterapkan sistem 

pelayanan tertutup sehingga pengguna tidak dapat mencari koleksi yang 

diinginkan. Di dalam layanan tandon juga sering dilakukan kegiatan entri 

data koleksi jurnal dan koleksi lain yang ada di layanan tandon, selain itu 

kegiatan klasifikasi koleksi tandon juga dilakukan di layanan tandon. Dari 

segi pelayanan di layanan ini juga petugas melayani pengguna dengan 

cukup baik, namun terlepas dari kelebihan di layanan tandon ini tidak di 

dukung dengan perangkat komputer yang digunakan untuk OPAC. Hanya 

terdapat satu unit komputer saja di dalam layanan ini, padahal pengguna 

yang memanfaatkan layanan tandon cukup banyak. 

e. Bidang Kerja Bagian Layanan Audio Visual 

Pada layanan audio visual terdapat beberapa fasilitas pelayanan di 

dalamnya meliputi layanan internet gratis, fasilitas pemutaran film, 

fasilitas CDROM dan kaset. Dari keempat fasilitas yang disediakan di 

layanan audio visual hanya layanan internet dan pemutaran film saja yang 

mendapatkan antusiasme tinggi dari pengguna. Untuk penggunaan internet 

sendiri akses masuk ke internet cukup cepat sehingga pengguna tidak 

harus menunggu terlalu lama untuk akses ke situs-situs internet, sementara 

untuk fasilitas pemutaran film juga bisa di bilang film-film yang diberikan 
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cukup up to date dan beragam. Namun semua itu tidak di dukung dengan 

tidak mengutamakan privasi pengguna saat memanfaatkan fasilitas 

pemutaran film selain itu juga cukup banyak komputer yang digunakan 

untuk layanan internet yang sering rusak. 

f. Bidang Kerja Bagian Layanan Koleksi Khusus 

Pada layanan koleksi khusus berisikan koleksi-koleksi skripsi, tesis 

dan disertasi, akan tetapi lebih banyak koleksi skripsi yang ada disana. 

Sedangkan untuk koleksi seperti laporan penelitian tidak terdapat disana, 

sementara untuk koleksi tesis dan disertasi masih sangat sedikit sekali. 

Sistem palayanan yang ada disana diterapkan dengan sistem terbuka, 

pengguna bisa mencari sendiri koleksi yang dicari. Di dalam layanan 

koleksi khusus juga disediakan dua komputer OPAC akan tetapi satu 

diantaranya sudah rusak, selain itu juga terdapat kekurangan lain didalam 

sana yaitu kondisi ruangan yang panas karena AC yang ada disana 

semuanya rusak dan belum diperbaiki. 

g. Bidang Kerja Bagian Layanan Referensi 

Pada layanan referensi menyediakan koleksi-koleksi referensi 

diantaranya ensiklopedia, kamus dan biografi. Di layanan referensi juga 

disediakan tempat baca dimana demi menjaga kenyaman pengguna 

disediakan satu meja dan satu kursi untuk satu pengguna. Tidak begitu 

banyak koleksi yang ada di layanan referensi selain itu koleksi-koleksi 

sudah banyak yang berdebu karena jarang digunakan dan kondisi ruangan 
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yang panas karena hanya terdapat satu AC saja disana itupun berada di 

tempat petugas. 

 

IV.2 SARAN 

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan perpustakaan maka saran 

yang dapat diberikan kepada para pustakawan UPT Perpustakaan Institust Agama 

Islam adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan layanan yang perlu terus diperhatikan agar perpustakaan dapat 

selalu melayani pengguna dengan baik. 

2. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah ada maka harus tetap 

dilakukan pengelolaan yang baik dan pengadaan yang sarana prasarana yang 

diperlukan sehingga mampu mengikuti perkembangan informasi dan 

teknologi yang sangat pesat. 

3. Dengan latar belakang lembaga induk yang berorientasi pada bidang agama 

islam, perpustakaan juga harus lebih meningkatkan pelayanan dan sumber 

informasi yang mengarah pada bidang ilmu agama islam sehingga dapat 

menciptakan masyarakat perguruan tinggi yang berakhlak dan berpendidikan 

dengan agama islam sebagai landasannya. 

4. Pada dasarnya layanan yang ada telah berjalan baik, namun perlu adanya 

komunikasi yang terjalin secara lebih baik dan intensif antara pustakawan dan 

pengguna, agar dapat menumbuhkan sebuah hubungan yang harmonis antara 

pengguna dan pustakawan. 
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