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BABV 

PENUTUP 

t\. Kesimpllian 

Berdasarkan laporan hasil praktek kerja lapangan pad. 

perpustakaan Universitas Dr.Soetomo Surabaya maka penulis dapat mengkaji 

dan rnemberi kesimpuian babwa secara umurn kondisi perpustakaan kurang 

ideal untuk menumbuhkan suasana belajar yang kondusif, sebeb dilihat dati 

ketersediaan ruang dan keterbatasan periengkapan seperti meja dan kUTSi baca, 

serta tak buku tidak memungldnkan pengguna untuk betah beriama-Iarna di 

perpustakaan, sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan, Jika 

dilihat dari teknologi yang digunakan dapat dikatakan cukup baik, terbukti dad 

penggunaan komputer pOOa masing~masing bagian yang ada di perpustakaan, 

adanya kata!og on-line (OPAC) serta penggunaan sistem automasi yang 

membantu penyeJesaian tugas-tugas perpustakaan. 

Kegiatan administrasi pada perpustakaan Universitas Dr,Soeromo 

secara sudah balk dan tertata rapi; terutama yang berhubungan dengan 

kesekretariatan. Bal ini disebabknn pctugas bagian adminstrnsi adalah orang-

orang yang paham tentang kegiatan adminstras serta telitiL Tetapi. diiihat dan 

rna.')aiah pendanaan (keuangan) seperti yang telah diuraikan dalarn penyajian 

data dira.~ ma'iih sangat kurang. Sumber dana perpustakaan selama ini masih 
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bergantung pada mahasiswa. dan basil registrasi mahasiswa (Universitas) dan 

dend. keterlnmbatan pengembalian koleksi perpustakaan" Hal in! berarti 

belum ada sumber pendapatan lain yang lebih menjam!n kearah pengembangan 

perpustakaan, ditambah biaya operasional yang sangat besar dan terus 

meningkat sehingga dana untuk pengembangan menjadi minim. 

Dalam segi pembinaan koleksi yang meliputi mekanisrne keJja 

pada pengadaan dan pengolahan koleksi perpusrnksan Universitas Dr,Soetomo 

belum cukup balk, pada kegiatan seleksi pengadaan hany. menambab jumlab 

eksemplar dari jndul yang sndab ada, sehingga koleksi yang dimiliki 

perpust.akaan kurang variasi. Susbstan.<;i judu) buku untuk dapat mengikuti 

perkembangan Hmu pengetahuan dan teknologi belum menUldal, Dalam hal 

pengolahan masih sangat kurang dan jauh rlari standar kegiatnn pengolaban, 

Walaupun terdapat petugas yang bertanggung jawab pada bagian lui, tetapi 

belum mampu untuk membuat nomor klasifikasj yang benar, HaJ ini dapat kim 

ternui dengan adanya pencantuman oomor kclas pada bahan pustaka hanya 

mem:.antumkan nomer kelas besamya saja. Disinilah letak kekurangan tersebut. 

Untuk masalah perawatan koleksi, dapat dikatakan kurang baik, dllihar dari 

segi pemeliharoannya yang kurang serius. penanganan koleksi !mnya sekitar 

kondisi fisik saja, tetapi tempat (rak) buku kurang mendapat perhatian 

Untuk pelayanan pengguna sudah baik, civitas akademik di 

Universitas Dr.Soetomo meraS(l puas terhadap pelayanannya, selain iru 

perpustakaan juga memberi kescmpatan pada pengguna di luar civita.<; 



akademika Universitas Dr.Soetomo untuk ikot memanfaatkan jasa informasi 

yang telah disediakalL 

~ Saran 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan 

Universitas Dr.Soetomo Surabaya ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, 

antara lain adalah : 

(aJ D.lam pembinaan koleksi kbususnya mengenai seleksi buku hendakaya 

dilakukan pemuubahan judul buku, tidak banya melakukan penambahan 

eksemplar saj. agar koleksi peIpustllkaan menjadi lebih banyak variasinya, 

selain itu juga periu penambahan jurnal dan majalah iimiah, Penambahan 

kapasitas ruangjuga dirasa sangat perlu, selain itu penambahan kursi, lernari 

koleksi, dan meja baca juga perlu mendapat perhatian, dan perlu kita sadari 

bahwa hal inl juga i>eIpengarub terbadap kemajuan sena motivas! belaj.,. 

mahasiswa khususnya mah;1s1swa di Universitas Dr$oetomo agar lebih 

terpacu semangat beJajamya, selain mengunjungj perpustakaan Wltuk 

belajar~ perpusrakaan juga dapat dijadikan sebagai tempat diskusi bagi 

rnahasiswa. terutama yang berkaitan dengan mata kuHah yang mereka ambil. 

sehingga pennrnbahan judul buku, jurnal, majalah ilmiah selta penambahan 

ruang dirasa sangat diperJukan sekali. Perpusta.kaan hendaknya juga 

mclakukan penambahan dan penggantian pedengkapan, seperti komputer 

yang sering trouble pada bagian sirkulasi, mengganti tempat sarnpah yang 

rusak dengan yang barn. 
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