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PENUTUP 


V.I Simpulan 

Ruang baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga merupakan 

bagian dari Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk menunjang Tri Dharma Pendidkan yaitu pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

ruang baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga membagi ke dalam 

program kerja yang ada pada bagian pengolahan dan pelayanan pemakai. 

Pada bagian pengolahan meliputi alur kerja pengolahan antara lain 

pemasukan data buku ke buku induk, distempel ( stempel perpustakaan dan 

stempel registrasi ), pengklasifikasian berdasarkan cantuman katalog yang 

ada pada bahan pustaka, pengelompokkan subyek berdasarkan mata kuliah 

yang ada di Fakultas Psikologi, entri data ke dalam komputer dan 

penyampulan buku serta kelengkapan akhir dari bahan pustaka yaitu 

pemberian label buku dan lidah buku. 

Pada bagian pelayanan pemakai di ruang baca F akultas Psikologi 

Universitas Airlangga meliputi pelayanan pendaftaran anggota, pelayanan 

sirkulasi, dan pelayanan skripsi. Ruang baca Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga memberikan pelayanan dengan sistem terbuka ( open access) 
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yaitu pemakai ruang baca dapat melihat secara langsung bahan pustaka 

yang ada. 

Koleksi ruang baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 

sekarang berjumlah 2292 eksemplar. lenis koleksi tersebut yaitu koleksi 

buku berjumlah 1521 eksemplar. Koleksi skripsi sejumlah 614 eksemplar. 

Koleksi majalah, buletin danjurnal sejumlah 157 eksemplar. 

lumlah petugas perpustakaan di ruang baca Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga terdiri atas 3 ( tiga ) orang yaitu satu orang di bagian 

sirkulasi, dua orang di bagian pengolahan. Dari ketiga petugas 

perpustakaan tersebut tidak ada satu pun yang mempunyai latar belakan 

pendidikan kepustakawanan atau pemah mengikuti pelatihan 

kepustakawanan. Menurut basil wawancara penulis dengan petugas 

perpustakaan, pimpinan yang membawahi ruang baca kurang 

mendengarkan aspirasi dari bawahan yang notabene merupakan petugas 

perpustakaan. Keinginan petugas perpustakaan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang kepustakawanan sering kali ditolak karena alasan 

yang kurang masuk akal. Menurut mereka keberadaan ruang baca ini betul

betul membutuhkan seorang pustakawan yang mampu mengelola informasi 

yang ada di ruang baca. Kenyataan yang seperti inilah yang sering tidak 

dihiraukan top leader dalam perkembangan ruang baca itu sendiri. 

59 



., 	 Cl'enutup 
CBa64' 

5.1 Saran 

AdapWl saran~saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

a. 	 Pembantu Dekan I sebagai penangungjawab terhadap keberadaan ruang 

baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga perlu kiranya 

menyediakan minimal satu pustakawan dalam upayanya untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di ruang baca. 

b. 	 Pembantu Dekan I selaku pimpinan PWlcak dari ruang baca Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga perlu kiranya membuat kebijakan yang 

mengarah kepada peluang bagi petugas perpustakaan. Seyogyanya 

sumber daya manusia yang ada diberi kesempatan untuk menambah 

pengetahuannya di bidang kepustakawanan. Misalnya dengan memberi 

kesempatan kepada petugas perpustakaan untuk mengikuti pelatihan 

yang berhubungan dengan kepustakawanan. 

c. 	 Ruang baca Fakultas Psikologi perlu menyelenggarakan penyajian data 

statistik.. Terutama di bagian sirkulasi Wltuk data mengenai jumlah 

pengunjWlg, data jumlah peminjam dan data koleksi yang dipinjam. 

Data tersebut diharapkan mampu memberi masukan yang berharga bagi 

perkembangan pelayanan yang sudah dilakukan di ruang baca. 

d. 	 Untuk pelayanan pengguna khususnya dalam penyediaan sarana 

penelusuran, perlu kiranya menambah satu unit komputer sebagai 

cadangan sewaktu-waktu apabila ada pengkatan jumlah pengguna. 
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Mengingat alat bantu penelusuran ini sangat bermanfaat bagi pengguna 

dalam mengakses informaasi bahan pustaka yang diperlukan. 

e. 	 Pemasangan kantong buku dan lidah buku sangat diperlukan dalam 

penyempumaan kelengkapan akhir dari bahan pustaka . Proses ini dapat 

dilakukan seiring dengan proses penyampulan buku. 

f. 	 Sebaiknya ruang baca Fakultas Psikologi menambah fasilitas pelayanan 

referensi. Hal ini dikarenakan koleksi yang ada di fakultas Psikologi 

sebagian sudah memnuhi standar bahan-bahan referens. 

g. 	 Penyediaan kartu katalog atau katalog manual sangat diperlukan di 

ruang baca mengingat untuk mengantisipasi jika terjadi listrik padam, 

sehingga pengguna tetap bisa menelusur melalui kartu katalog. 

h. 	 Ruang baca Fakultas Psikologi Universitas Airlangga seharusnya 

menyediakan ruangan yang agak luas, mengingat pengguna di ruang 

baca dari hari ke hari semakin meningkat. 
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