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ABSTRAK 

 
 Pustakawan belum melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga 
hal tersebut dapat berimbas pada bentuk pelayanan informasi yang diberikan oleh 
perpustakaan kepada pemustaka. Ditambah lagi dengan saat ini yang masyarakat 
telah memasuki era informasi, yang mau tidak mau pustakawanpun harus 
menyesuaikan kemampuannya, sehingga dapat menjaga eksistensinya dalam era 
informasi. Pihak perpustakaan tidak hanya berdiam diri saja dalam melihat hal 
tersebut, dilakukan suatu upaya khusus dalam menanganinya yaitu dengan 
menggadakan kegiatan Continuing Professional Development (CPD). CPD 
merupakan pengembangan profesi yang dilakukan oleh perpustakaan untuk 
meningkatkan kompentensi pustakawan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran pelaksanaan CPD di tujuh perpustakaan perguruan tinggi 
negeri, antara lain ITS, UNAIR, UINSA, UNESA, PENS, PPNS, UPN dengan 
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif desktiptif dengan responden 
seluruh pustakawan di ketujuh perpustakaan perguruan tinggi negeri yaitu 
berjumlah sebanyak 71 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CPD di perpustakaan 
perguruan tinggi negeri dilihat dari 3 indikator yaitu. need, resource, dan 
administrative support. Need digambarkan dengan pustakawan mengaku pernah 
mengikuti pelatihan kerja, seperti mengkuti kegiatan seminar tentang 
kepustakawanan, karena dalam hal ini pelatihan kerja merupakan kebutuhan yang 
mendasar yang diperlukan oleh pustakawan. Resource merupakan sumber daya 
yang mendukung pelaksanaan CPD yang terdiri asosiasi professional 
perpustakaan, lembaga pendidikan dan pihak perpustakaan sendiri, yang mana 
hasil menunjukkan bahwa ketiga sumber tersebut memberikan dukungan pada 
pelaksanaan CPD untuk pustakawan. Administrative support merupakan bentuk 
dukungan secara administrative untuk pelaksanaan CPD, hasil menunjukkan 
bahwa beberapa perpustakaan masih minim dalam memberikan dana untuk 
pengembangan profesi pustakawan. Padahal mereka menganggap bahwa kegiatan 
pengembangan pustakawan itu merupakan kegiatan yang penting.  
 
Kata kunci: CPD, need, resource, dan administrative support 
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ABSTRACT 

 
The regulation of librarian has been regulated in Law Number 43 Year 2007 

concerning the library, which require the librarian to have a library educational 
background or to have been trained in library. However, the determination of the 
legislation is not in line with the implementation in the libraries that exist in 
Indonesia, there are still many librarians who do not have library educational 
background. It can have an impact on the ability possessed by the librarians. 
Librarians do not perform their duties and functions properly, so that it can impact 
on the information services provided by the library to the library users. 
Furthermore, along with the current society has entered the information age, 
inevitably the librarians have to adjust his/her capabilities, so as to maintain 
his/her presence in the information age. The libraries are not just remains silent in 
seeing that, so that a specific effort to deal with that has been conducted. This is 
making double activities of Continuing Professional Development (CPD). CPD is 
a professional development undertaken by libraries to improve the competence of 
librarians. This study aims to describe the implementation of the CPD at seven 
public universities’ libraries, such as ITS, UNAIR, UINSA, UNESA, PENS, 
PPNS, UPN using descriptive quantitative research approach. The respondents are 
the librarians in the seven public universities’ libraries that have amount as many 
as 71 respondents. 

The results showed that the implementation of the CPD in the public 
universities’ library is seen from three indicators, namely: need, resource, and 
administrative support. Need illustrated by librarians who admitted to follow 
vocational training, such as following seminars on librarianship, because in this 
case the job training is a fundamental requirement required by librarians. 
Resource is a resource that supports the implementation of the CPD consisting of 
library professional associations, educational institutions and the libraries 
themselves, which results showed that all three sources to support the 
implementation of the CPD for librarians. Administrative support is a form of 
administrative support for the implementation of the CPD, which the results show 
that some libraries still providing minimal funds for professional development of 
librarians. Whereas they consider that the developmental activities of the librarian 
is an important activity.  

 
Keywords: CPD, need, resource, and administrative support 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang perpustakaan, sebagaimana dalam undang-undang tersebut

disebutkan bahwa “pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi

yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan

pelayanan perpustakaan”. Seiring dengan penetapan undang-undang tersebut tidak

sejalan dengan pelaksaannya di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia,

masih banyak ditemui pustakawan yang tidak berlatarbelakang pendidikan

perpustakaan. Salah satu perpustakaan perguruan tinggi di Kota Surabaya,

menurut data yang diperoleh bahwa hanya terdapat 1 dari 12 pustakawan yang

mempunyai latar bekalang pendidikan perpustakaan, dan yang lainnya

berlatarbelakang non-perpustakaan yang hanya mengikuti pelatihan bidang

perpustakaan saja. Pelatihan yang dilakukan dalam beberapa waktu tersebut

disetarakan dengan pendidikan formal perpustakaan dalam 3 sampai 4 tahun,

sehingga mereka yang hanya mengikuti pelatihan bidang perpustakaan bisa

disebut sebagai “pustakawan”. Hal tersebut dapat berdampak pada kemampuan

yang dimiliki oleh pustakawan.

Pustakawan dan perpustakaan merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan,

seperti dua sisi mata uang, dimana ada perpustakaan, maka idealnya disitu juga

harus ada pustakawan.Kenyataanya banyak sekali perpustakaan yang di dalamnya

tidak ada pustakawan, Sehingga perpustakaan tidak dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dengan baik.Sesuai dengan yang dikatakan Drs. Djoko sebagai

koodinator media pembelajaran di PPPPTK (Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidikan dan tenaga kependidik) Seni dan Budaya Yogyakarta,

pustakawan di perpustakaan masih belum mandiri dalam bertindak dan juga

enggan untuk berubah mengikuti system yang memerlukan kecermatan.

Keengganan untuk mempelajari hal yang baru sebab kurangnya pengertian dan
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komunikasi dalam melakukan aktivitas.Ditambah lagi kebanyakan orang

menganggap profesi pustakawan merupakan profesi yang belum terlalu

diperhitungkan, karena kebanyakan mereka menilai sebuah profesi diukur dengan

besar kecilnya materi yang diperoleh.

Dimasa perkembangan Iptek yang sangat pesat seperti sekarang sangatlah

penting bagi  perpustakaan untuk terus berupaya dalam pembangunan kompetensi

pustakawannya, sebagai tenaga profesional terlatih di bidang perpustakaan,

informasi dan dokumentasi yang  berwawasan dan berelasi global.Tumbuh dan

berkembangnya perpustakaan di Indonesia, termasuk perpustakaan perguruan

tinggi, seharusnya pustakawan mengalami akselerasi dengan adanya undang-

undang tentang Perpustakaan member pijakan kuat bagi pustakawan untuk

menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga professional bidang informasi.

Kini setelah lima tahun diundangkan akselesari tersebut belum terlihat dengan

jelas. Padahal jelas disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pustakawan

adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan

dan atau pelatihan di bidang kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Penjelasan yang di paparkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Musliarmengaku, kondisi perpustakaan di Indonesia memang

menyedihkan.Penelitian pada 2006 lalu menyatakan “tidak semua sekolah

mempunyai perpustakaan dan tidak semua perpustakaan mempunyai tenaga

pustakawan’’. Perpustakaan di sekolah negeri dan swasta pun hanya mempunyai

koleksi buku terbatas, Oleh karena itu dengan adanya penambahan anggaran maka

perpustakaan akan mampu menjawab ‘’pengembangan keterampilan hidup siswa

melalui program-program dan pelayanannya," katanya usai 42nd International

Annual Conference of the Internasional Association of School Librarianship

(IASL) di Denpasar.

Musliar juga menyampaikan, jumlah perpustakaan kedepan akan makin

bertambah. Sejalan dengan pembangunan sekolah baru oleh Kemendikbud yang

tidak hanya membangun ruang kelas namun juga perpustakaan. Minat baca ke

perpustakaan juga akan makin meninggi, karena kurikulum baru mengarahkan
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siswa tidak hanya menerima materi ajar dari guru tetapi menganalisis dan

observasi kasus dari buku. Peningkatan status pustakawan yang masih honorer

menjadi PNS juga menjadi perhatian pemerintah.Peningkatan kompetensi juga

dilakukan melalui pemberian beasiswa lanjutan Strata (S1) dan S2 jurusan bidang

ilmu perpustakaan.“Ada juga program pendidikan dan pelatihan yang

diselengarakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat,” terangnya.

Sumber daya manusia (SDM) yang profesional mampu menghadapi

kompetensi persaingan yang semakin meningkat, melalui organisasi semacam itu

manajemen SDM di tuntut berkonstribusi menciptakan kompetensi baru dengan

mengolah orang secara aktif yang mengarah pada pencapaian prestasi kerja dan

akan menumbuhkan kompetensi antar individu dengan lingkungan sekitar.

Kompetensi tersebut tentunya berdasarkan pada tugas yang di berikan kepada

setiap individu dan bagaimana individu tersebut menyelesaikan tugasnya sesuai

dengan target dan tujuan organisasi dimasa yang akan datang.

Menurut Charles (2007) Sebagai organisasi yang tumbuh di lingkungan

perguruan tinggi, slogan “Library is the heart of the university” yang berarti

perpustakaan adalah jantungnya universitas sudah sering kita dengar, Namun

demikian sejauh mana jantung tersebut senantiasa dirawat sering juga menjadi

pertanyaan yang terdengar, terutama oleh pustakawan yang berperan penting

dalam merawat organ inti dalam organisme yang bernama

perpustakaan.Pustakawan dengan kecakapan dan profesionalismenya memiliki

peran sangat penting dalam pengembangan perpustakaan, sehingga kecakapan dan

profesionalisme pustakawan perlu terus dibangun.

Era informasi seperti saat ini, perpustakaan sering kali dihadapkan pada

profesionalisme pustakawan yang disebabkan hadirnya teknologi informasi dan

komunikasi ke dalam layanan jasa informasi.Momen tersebut mewajibkan

perpustakaan untuk lebih adaptif dengan segala perubahan lingkungannya.

Perpustakaan akan tergradasi hanya menjadi “tempat penyimpanan buku” hasil

data statistic. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi tercatat dalam kurun

waktu 5 tahun membuktikan intensitas pengguna perpustakaan yang datang ke

perpustakaan cenderung menurun sebaliknya, pengguna mencari informasi
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melalui sumber-sumberinformasi melalui OPAC dan CD-room mengalami

peninggkatan. Kebanyakan membuktikan bahwa pengguna lebih memilih media

online untuk mencari informasi yang mereka butuhkan karena di anggap lebih

efektif dan efisien.Momen ini dapat membawa pengaruh positif dan peluang serta

pembelajaran bagi pustakawan yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut dapat

mendorong para pustakawan untuk mengembangkan profesionalitasnya yang

mengarah pada penampilan kinerja yang ditunjukkan selama proses penyampaian

jasa dan kegiatan layanan perpuustakaan lainnya.

Berdasarkan surat keputusan (SK) Menpan nomor 33 Tahun 1998 dan

Nomor 132 Tahun 2002 merupakan kabar baik bagi pustakawan yang berstatus

PNS. Yang mana SK tersebut berlaku pada lingkungan kerja seperti perpustakaan,

dokumentasi dan informasi (PUSDOKINFO) dan di instansi-instansi pemerintah

lainnya. Surat keputusan tersebut disebutkan salah satu tujuan utamanya adalah

meningkatkan karir pustakawan dan pencapaian produktivitas kerja sesuai yang di

harapkan oleh perpustakaan melalui perolehan angka kredit yang di persyaratkan

dalam kurun waktu yang cepat serta perolehan angkakredit tentunya berdasarkan

pencapaian prestasi kerja masing-masing pustakawan, sehingga secara tidak

langsung SK tersebut diharapkan dapat mendorong pustakwan memiliki motivasi

dalam pengembangan professional dan mendapat pencapaian prestasi kerja yang

sesuai dengan yang di harapkan oleh  masing-masing pustakawan dan tujuan yang

ingin dicapai perpustakaan.

Keberadaan SK tersebut tidak selamanya diimplementasikan ke dalam

pusdokinfo, misalnya saja pada perpustakaaan swasta atau atau lembaga

pusdokinfo non pemerintahan.Pada lembaga swasta, peningkatan kerja dan

prestasi kerja bagi pustakawannya bergantung pada kebijakan bidang

pengembangan atau menejemen SDM dalam mengembangkan kinerja

pustakawannya. Tentunya, kebijakan tersebuttidak akan di bayang-bayangi oleh

peraturan pemerintah dan system birokrasi di Negara ini yang cenderung bersifat

tradisional dan hirarki. Sedangkan pada perpustakaan perguruan tinggi swasta,

profesionalisme pustakawan swastakontradiktif dengan pustakawan pada jabatan

yang yang berstatus PNS bila di negeri terikat oleh peraturan SK MENPAN dan
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terhimpun secara formalitas oleh ikatan pustakawan Indonesia (IPI) serta selalu di

kait-kaitkan dengan system birokrasi di Negara ini, namun berbeda denngan

pustakawan swasta yang lebih dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan

layanan jasa informasi berbasis TIK.

Profesionalisme pustakawan secara umum ditentukan oleh hubungan antara

pengguna dengan penyedia jasa informasi daripada masalah teknik yaitu angka

kredit sebagaimana yang di gunakan dalam penilaian prestasi kerja di

perpustakaan tinggi negeri.alasan inilah yang menjadi tolak ukur penilaian

prestasi kerja dan keberhasilan  pustakawan swasta. Keberadaan profesionalisme

pustakawan swasta juga tumbuh dengan adanya jaringan-jaringan kerja antara

pustakawan swasta dalam bentuk pertukaran atau pemakaian sumber daya

manusia bersama baik formal maupun non formal.Diakui bahwa kompetensi yang

diperoleh pustakawan Indonesia dari pendidikan hanyalah kompetensi awal (first

entry level) untuk memulai kegiatan profesi kepustakawanan.

Kompetensi awal ini idealnya disepakati antara lembaga pendidikan tinggi

selaku penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan dan lembaga pengguna

produk lembaga itu, selanjutnya dalam meniti karir seorang pustakawan harus

selalu berusaha meningkatkan kompetensi awal mereka seiringmeningkatnya

tugas dan tanggung jawabnya. Upaya peningkatan kompetensi inilah yang dikenal

dengan istilahContinuing Professional Development (CPD). Masing masing

lembaga tentu memiliki tuntutan tersendiri atas kompetensi yang harus dipenuhi

oleh pustakawan dalam meniti karir.Konteks profesional yang lebih umum CPD

dapat diartikan sebagai:Pemeliharaan sistematis yang meliputi perbaikan dan

perluasan pengetahuan,keterampilan serta pengembangan kualitas pribadi seorang

staf dalam melaksanakantugas teknis profesional di sepanjang

kariernya.Berdasarkan pengertian tersebut, jika dibanding dengan pengertian CPD

yangbiasa dianut oleh kalangan profesional dunia, maka ketentuan tugas dalam

jabatanpustakawan ternyata sangat sempit.

Adapun definisi lebih lengkap dapat CPD adalah: Suatu proses panjang

dalammeningkatkan kemampuan, memperbarui keterampilan serta kompetensi

seorang staf,yang dilakukan secara teratur dalam layanan pelatihan dan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



I-6

pendidikan, yang didukungoleh program eksternal (Prytherch, 2005).Dalam

konteks profesional yang lebih umum CPD dapat diartikan sebagai:Pemeliharaan

sistematis yang meliputi perbaikan dan perluasan pengetahuan,keterampilan serta

pengembangan kualitas pribadi seorang staf dalam melaksanakantugas teknis

profesional di sepanjang kariernya.Berdasarkan pengertian tersebut, jika

dibanding dengan pengertian CPD yangbiasa dianut oleh kalangan profesional

dunia, maka ketentuan tugas dalam jabatanfungsional pustakawan ternyata sangat

sempit.Informasi mengenai penerapan konsep CPD dalam pengembangan profesi

pustakawan belum banyak mendapat perhatian.Saat ini informasi terkait

penerapan konsep CPD dalam pembangunan profesipustakawan masih

minim.Suatu kajian, tulisan ataupunpenelitian perlu dilakukan tentang penerapan

konsep CPD dalam pembangunan profesionalismepustakawan Indonesia,

khususnya pustakawan perpustakaan perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Imas (2012) mengambarkan pelaksanaan

CPD di Indonesia bahwa mayoritas CPD yang dilakukan untuk pustakawan di

Indonesia adalah hanya sebagian besar saja dilakukan sesekali atau dengan sedikit

perencanaan formal dan persiapan yang matang, meskipun Perpustakaan Nasional

Indonesia untuk

Pendidikan dan Pelatihan telah memberikan biaya kursus untuk beberapa tahun.

Pendekatan ini saat ini untuk CPD di Indonesia mungkin mencerminkan

pandangan organisasi yang mempekerjakan bahwa seorang individu harus

bertanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya

sendiri dalam upaya untuk memenuhi tantangan mengubah tempat kerja

mereka.Selain itu, anggaran biaya untuk pelaksanaan CPD begitu dibatasi dan

ditekan untuk

pengembangan pelayanan dasar dan yang diprioritaskan untuk mengembangkan

infrastruktur daripada mengembangkan karyawan.Atas dasar ini dapat

diasumsikan bahwa tantangan CPD di Indonesia mungkin mirip dengan yang

dihadapi oleh banyak lainnya negara berkembang.

Eko (2012), menyatakan di tengah pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pengembangan kompetensi pustakawan sebagai
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tenaga profesional yang terlatih di bidang perpustakaan, Menurut Eko, upaya

pengembangan profesionalisme pustakawan dapat dilakukan dengan

meningkatkan kompetensinya. Salah satu konsep pengembangan profesionalisme

pustakawan, sebagaimana disebutInternational Federation of Library Association

(IFLA) selaku federasi internasional perpustakaan, adalah melalui CPD, namun

demikian penerapan konsep tersebut dalam pengembangan profesionalisme

pustakawan di perguruan tinggi pada umumnya masih kurang mendapat perhatian.

Pada penelitian yang dilakukan pada pustakawan di Gana juga

menghasilkan bahwa lingkungan perpustakaan di universitas negeri cukup

suportif dalam melakukan pengembangan pustakawannya.Penelitian ini

mengungkapkan bahwa keterlibatan pustakawan professional dalam

pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab

bersama antara perpustakaan dan dirimereka sendiri.Manfaat dari pengembangan

professional pustakawan adalah promosi karir dan penambahan keterampilan yang

menuju pada peningkatan kompetensi. Babbie (1989)Total 61 kuesioner yang

sudah dirancang didistribusikan pada seluruh pustakawan profesional di

perpustakaan lima universitas negeri di Ghana. Total 55 kuesioner dikembalikan,

memberikan tingkat respon sebesar 90 persen. Untuk sebuah survei, tingkat

respon setidaknya 50 persen sudah cukup untuk analisis dan laporan

Pustakawan perguruan tinggi juga diwawancarai mengenai peran

perpustakaan dalam memastikan bahwa profesional berpartisipasi dalam aktivitas-

aktivitas CPD. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden (78.2%) berkata

bahwa keterlibatan profesional dalam CPD merupakan tanggung jawab bersama

antara perpustakaan dan individual. Hasil temuan ini setuju dengan kajian

terdahulu yang dilakukan oleh Campbell (2000) menyatakan bahwa dimana

kebanyakan responden berpikir bahwa CPD harus menjadi tanggungjawab

perpustakaan maupun pustakawan (53.9%); sedangkan 39.3% merasa bahwa

tanggung jawab seharusnya terletak hanya pada perpustakaan.

Penelitianini juga ingin menemukan tanggung jawab siapakah untuk

merencanakan loka karya, seminar, dan konferensi. Sebagian besar responden

(61.8%) menyetujui opini bahwa perencanaan loka karya, seminar, dan konferensi
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merupakan tanggung jawab bersama antara asosiasi profesional, perpustakaan dan

penerima. Sejumlah responden dengan presentase sangat kecil (12.7%) merasa

bahwa hal itu merupakan tanggung jawab perpustakaan sepenuhnya; sedangkan

23.6% merasa bahwa perencanaan loka karya, seminar, dan konferensi

merupakan tanggung jawab Library asosiation. Tidak ada satupun responden

merasa bahwa perencanaan untuk aktivitas CPD merupakan tanggung jawab

koordinator sepernuhnya. Lebih dari 70% responden menyatakan bahwa input

dari para pustakawan dalam perencanaan aktivitas CPD sangatlah penting.

Berdasrkan penjelasan diatas peneliti ingin melihat gambaran kegiuatan

CPD yang dilakukan oleh para pustakawan di tujuh perguruan tinggi negeri di

Surabaya yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi 10 november

(ITS) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel (UINSA) Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Politeknik

Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

(PENS) karena dari ke 7 perpustakaan perguruan tinggi tersebut tergabung dalam

beberapa asosiasi professional perpustakaan yang mana di dalam asosiasi

professional perpustakaan tersebut diadakan kegiatan CPD yang bertujuan tuntut

meningkatkan kemampuan pustakawan.Para pustakawan sering mengikuti

pelatihan, seminar,workshop namun mereka jarang mengaplikasikan ilmu dan

pengetahuan yang mereka dapat dari pelatihan tersebut, Studi ini bertujuan untuk

menemukan apakah lingkungan kerja mereka mendukung adanya pengembangan

profesionalisme secara berkelanjutan.Melihat siapa saja pustakawan yang dirasa

mampu bertanggung jawab dalam melaksakannya serta pentingnya sebuah

rencana untuk melaksanakan pengembangan profesi secara berkelanjutan pada

profesi pustakawan.

1.2 Rumusan Masalah

Di lihat dari hasil pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang

masalah di atas dapat di rumuskan suatu rumusan masalah yaitu:‘’Bagaimanakah

pengembangan profesionalitas berkelanjutan pada profesi pustakawan di

perguruan tinggi negeri Surabaya?
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1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas penelitian ini

mempunyai tujuan:‘’Untuk mengetahui Pengembangan

pofesionalitasberkelanjutan pada profesi pustakawan di perguruan tinggi negeri

Surabaya.’’

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua

bentuk manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut

antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memperoleh gambaran secara rinci pengenai pengembangan

professional berkelanjutan profesi pustakawan perguruan tinggi

negeri di Surabaya.

2. Memperkaya studi-study literature kajian ilmu informasi dan

perpustakaan tentang pengembangan sumber daya manusia.

3. Memberikan masukan pada penelitian lain dalam bidang yang

sama yaitu mengenai pengembangan professional pustakawan.

4. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangakan

keprofesional berkelanjutan di perpustakaaan, yang mana nantinya

dengan adanya professional yang berkelanjutan ini dapat

meningkatkan kualitas pada pelayanan perpustakaan perguruan

tinggi.

1.4.2Manfaat Praktis

1. Para pustakawan agar bisa mengembangkan keprofesiannya di

bidang yang lainnya. Seperti menjadi presenter dalam seminar

internasional maupun dapat menjadi motivasi bagi pustakawan

untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
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2. Memberikan Rekomendasi bagi perpustakaan perguruan tinggi

negeri khususnya di Surabaya untuk mengetahui peran dan isu-isu

stratregis SDM yaitu pustakawan di lingkungan internal dan

eksternal perpustakaan.

1.5 Tinjauan Teoritis

Dalam rangka untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini secara lebih mendalam, pada tinjauan pustaka memuat atas teori,

konsep, dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengembangan

profesionalitas secara berkelanjutan profesi pustakawan pada perguruan tinggi

negeri di Surabaya.Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu bantuan bagi

peneliti dalam menyususn pemikiran yang teoritis sebagai jawaban sementara dari

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.1Continuing Profesional Development (CPD)

Profesi pustakawan belum sepenuhnya diterima sejajar dengan profesi lain.

Pustakawan masih dianggap sebagai tenaga administrates, pengertian pustakawan

kebanyakan masih mengacu pada batasan yang ada di keputusan Menpan tentang

jabatan fungsional pustakawan. Tuntutan bagi pustakawan sendiri yaitu harus

memiliki tanggung jawab dan kompetensi kepustakawanan yang diperoleh

melalui pendidikan dan pelatihan.Juga perlu diberlakukannya akreditasi bagi

lembaga pendidikan pustakawan guna mengesahkan kompetensi dan mutu

daripara lulusannya oleh otoritas tertinggi dalam profesi pustakawan. Adapun

dalam lingkup keprofesionalan dikenal istilahContinuing Professional

Development (CPD).Sudarsono (2010) menyatakan bahwaLingkup

keprofesionalan dikenal istilahContinuing Professional Development(CPD).

CPD dapat diterjemahkan sebagai: Pengembangan Profesi, Pengembangan

Profesional Berkelanjutan atau profesionalitas berkelanjutan.Memang telah lama

dikenal istilahpengembangan profesionalitas berkelanjutanProfesi dalam aturan

jabatanpustakawan, dengan batasan: Kegiatan pustakawan dalam

rangkapengamalan ilmu pengetahuan danteknologi serta keterampilan
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untukmeningkatkan mutu dan profesionalisme bidang kepustakawanan maupun

dalamrangka menghasilkan sesuatu yangbermanfaat bagi peningkatan mutu

layananperpustakaan.

Continuing Profesional Developmentmenurut British Computer Society

(BCS)dikatakan sebagai: Upaya sistematis untuk memelihara,meningkatkan dan

memperluaspengetahuan dan keterampilan, sertauntuk mengembangkan

kualitasperorangan yang diperlukan dalammelaksanakan tugas profesional dan

teknissepanjang masa kerja seseorang. Sedangkan IFLA, mengartikan CPD adalah

pembelajaran yang terencana serta merupakan refleksi dari karir seorang

profesional. CPD tidak hanya sebagai tambahan dalam bekerja atau hanya terjadi

pada satu tahapan kerja saja, namun harus dilakukan dengan sistematik selama

seseorang berkarya dan bertugas.

Continuing Profesional Developmentmenguntungkan baik untuk individu

dan lembaga.Keuntungan untuk individu, kegitan CPD dapat memperoleh

informasi dan keterampilan baru serta mempromosikan kompetensi pekeejaan

untuk mengupgrade kinerja.Menurut Blok (2001),pada tataran psikologis, ketika

seseorang memiliki kompetensi yang tinggi dapat merngurangi stress yang

berhubungan dengan pekerjaan. Karena sifat gigih dan abadi nya, CPD dikenal

juga sebagai "belajar seumur hidup." Di Cina, CPD merupakan prosesyang

berarti yaitu "Salah satunya adalah tidak pernah merasa tua untuk belajar" atau

"Terus belajar selama kita hidup. Sedangkan keuntungan untuk lembaga

Shaughnessy (1992) mengatakanbahwa CPD dapat meningkatkan strategi

lembaga untuk menghadapi perubahan guna meningkatkan pelayanan lembaga

dalam hal ini yaitu pelayanan perpustakaan kepada pemustaka.

Pada rumusan dokumen IFLA pun dinyatakan bahwa pustakawan

merupakan penghubung aktif antara pemustaka dan sumber daya informasi

maupun pengetahuan, sehingga kemampuan dan kualitas pustakawan harus

dipelihara dan selalu ditingkatkan.Pan dan Hovde (2010)mengungkapkan bahwa

Continuing Professional Development(CPD) adalah proses belajar seumur hidup,

baik universal dan individual. Untuk itu pustakawan harus bisa mengikuti

perubahan yang cepat dibidang perpustakaan dan profesionalisme yang dimiliki.
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Menurut Pan dan Hode CPDbagi pustakawan, dapat dilihat dari 3 indikator:Needs

for Professional Development,Resources for Professional

Development,danAdministrative Support.

15.1.1Need (Needs for Professional Development)

Kebutuhan yang dirasakan untuk kegiatan CPD memungkinkan timbul

dalam berbagai situasi. Untuk pustakawan baru, pelatihan kerja dimulai dari

seseorangmempunyai profesi tersebut.Kebutuhan yang mendasar mencakup

pengetahuan umum terutama tentang konsep dasar dan teori-teori dari bidang

perpustakaan dan system operasional didalamnya. Setiap perpustakaan harus

menunjukkan identitas unik yang terdiri dari struktur organisasi, jenis sumber

daya informasi, karakteristik pelanggan dan hubungan kerjasama yang mana hal

tersebut merupakan budaya organisasiditempat kerja. Kesempatan pengembangan

profesional dapat membantu pustakawan baru menempatkanpengetahuan teoritis

ke dalam praktek, menerapkan konsep-konsep umum untuk tanggung jawab

khusus, dan menjadi akrab dengan situasi pekerjaan yang diberikan.

Sapon (2004) mengatakan bahwa pustakawan akademik nantinya

akandievaluasi untuk kinerja selama mereka dalam dunia kepustakawanan, bagi

pustakawan baru akan mendapatkan kecemasan karena lembaga perpustakaan

mengharuskan pustakawan untuk melakukan penelitian dan publikasi karya yang

telah dihasilkan untuk memiliki hak kepemilikan. Pustakawan banyak yang

kurang memahami karena mereka kurang mengikuti pelatihan dan waktunya habis

untuk menyelesaikan tanggung jawab pada tugas yang diberikan sebagai

pustakawan. Program CPD yang dirancang untuk membiasakan pustakawan

sebenarnya keharusan untuk melakukan penelitian dan publikasi karya tersebut

dirancang untuk membiasakan pustakawan sehingga memiliki dampak positif,

pustakawan akan memiliki prestasi individu dan terus berusaha untuk

mengembangkan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan organisasi yang berhubungan dengan pelayanan

kepada masyarakat dimana hal tersebut membuat perpustakaan akademik sangat

erat dengan perubahan teknologi yang cepat yang mencirikan era masyarakat
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informasi.Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dan diperlukan

dalam semua aspek operasional di perpustakaan perguruan tinggi dan secara

drastic dapat mempengaruhi perilaku informasi pustakawan dan

pemustaka.Shaughnessy (1992) menyatakan bahwa faktor pendoirong untuk

membangun program CPD adalah komitmen lembaga untuk mencapai kualitas

dan peningkatan layanan perpustakaan.

1.5.1.2Resources (Resources for Professional Development)

Penyedia dalam kegiatan CPD dapat berasal dari manapun sesuai dengan

konten yang diinginkan. Penyedia sumber daya tersebut yang menjalankan  dan

mensponsori kegiatan CPD, penyedia sumber daya antara lain asosiasi

profesional, lembaga pendidikan dan perpustakaan itu sendiri.

1. Sumber daya dari Asosiasi Profesional Perpustakaan

Asosiasi professional perpustakaan menyediakan sumber daya untuk proses

belajar seperti halnya mengadakan pertemuan-pertemuan antara anggota asosiasi

ataupun mengadakan konferensi untuk bersama-sama membahas dan

mendiskusikan tren, fenomena, dan masalah serta solusi untuk menanganinya.

Asosiasi professional yang berada di luar negeri mengadakan damn

mempromosikan pengembangan professional dalam beberapa tahun terakhir.

Asosiasi professional perpustakaan yang di dalamnya terdapat anggota

nantinya dapat membentuk jaringan sehingga akan dapat membantu proses

konsultasi kerja untuk pustakawan baru. Contohnya pada skala yang lebih besar

proyek CALA (China America Library Asosiation) tentang training pustakawan

telah diperluas diberbagai provinsi China daratan dan Taiwan.Ini tidak hanya

meningkatkan pertukaran profesi pustakawan antara China dan Amerika Serikat,

tetapi menyediakan platform untuk penelitian dan pembelajaran bersama bagi

individu di timur dan di barat.

2. Sumber daya dari Institusi Pendidikan

Perpustakaan perguruan tinggiyang berada di lembaga pendidikan sangat

kaya akan sumber daya pendidikan misalnya, pihak lembaga pendidikan banyak
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memberikankeringanan biaya kuliah baik setengah ataupun penuh bagi

pustakawan untuk mendapatkan gelar pendidikan selanjutnya. Misalnya sekitar

sepertiga dari pustakawan diberikan keringanan biaya belajar di Northern Illinois

University. Tiga pustakawan telah mengambil kelas di Ph.D, tiga pustakawan

yang lainnya telah memperoleh gelar master, dua dari mereka kemudian yang

telah dipromosikan, pustakawn yang lainnya mengikuti khursus untuk salah satu

kontren subjek, dan itu semua dibiayai oleh lembaga pendidikan yang menaungi

mereka.

Pendidikan pada tingkat semacam ini membahas akuisisi pengetahuan

dalam bidang subjek.Keahlianyang lebih spesifik dapat diperoleh melalui program

pengembangan staf dan on-the-job training. Sebuah studi menemukan bahwa

program pengembangan staf daqn pelaihan on the job training menyumbang

sebagian besar pengetahuan professional pustakawan studi tersebut

mengindikasikan bahwa para pustakawan lebih memilih program pengembangan

staff dan program pengembaqngan berkelanjutan.

3. Sumber Daya dari Perpustakaan

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sebuah sumber dayayang paling

kaya untuk mengadakan kegiatan CPD karena prpustakaan tersebut merupakan

‘’rumah’’ bagi pustakawan yang didalamnya dibagi menjadi departemen atau unit

yang didasarkan pada fungsi operasional, fungsi operasinal tersebut antara lain:

pelayanan publik, katalog dan akuisisi, dll.Kegiatan CPD antar pustakawan dapat

dilakukan melakui mecanisme seperti pelatihan.Seperti halnya perpustakaan

Northern Illinois University menggunakan pendekatan ini untuk pembelajaran

kolaboratif. Program dilakukan oleh perpustakaan tersebut dikoordinasikan oleh

pihak perpustakaan, setiap pustakawan semua unit di perpustakaan dapat meminta

untuk dilatih selama jam kerja, dan menyusun jadwal program pelatihan bersama

kepala departemen mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya dari pihak

perpustakaan sendiri dan para pustakawannya akan lebih mudah untuk melakukan

koordinasi dan untuk resiko yang di tanggung akan dapat diminimalisir.

Pelatiahan lintas departemen dapat menguntungkan pihak depertemen yang
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bersangkutan,  keuntungan yang didapatkan contohnya yaitu evaluasi kerja pada

departemen dan dapat menambah keakraban masing-masing pustakawan.

1.5.1.3Administrative Support

Pustakawan perguruan tinggi membutuhkan informasi secara terus menerus

yang tidak didapatkan mereka pada pendidikan formal maupun pelatihan.Kegiatan

CPD ini merupakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi paraq

pustakawan.CPD memberikan manfaat secara langsung kepada pustakawan yaitu

dapat menbingkatkan kemampuan mereka karena kemampuan pustakawan

memang seharusnya di tingakatkan karana pada akhirnya dapat berujung pada

peningkatan layanan kepada pemustaka.

Dukungan administratif merupakan elemen jelas dan penting dalam proses

kegiatan CPD. administrasi perpustakaan menyediakan dana, dan evaluasi bagi

kinerja pustakawan. Havener dan Stolt (1994)dari laporan survey mereka

menyatakan hasil yang "iklim organisasi yang mendukung memiliki dampak

positif besar pada kegiatan pengembangan profesional pustakawan’’. Cary (2001)

juga menyampaikan Akses ke pendanaan untuk kegiatan CPD pustakawan

merupakan kegiatan yang integral.Dari sudut pandang manajerial, kegiatan CPD

pustakawan dapat berjalan sukses melalui dua hal yaitu sumber daya manusia dan

keberhasilan institusi. Sumber daya manusia menyumbang kesuksesan CPD di

melalui kesadaran subjektif individu para pustakawan akan pentingnya belajar

terus menerus. Sedangkan keberhasilan institusi dalam menyumbang kesuksesan

kegiatan CPD melalui komitmen pihak perpustakaan untuk meningkatrkan

kemampuan pustakawan yang nantinya dapat meningkatkan mutu layanan

perpustakaan.

1.5.2 Profesi Pustakawan

Profesi pustakawan mempunyai arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan

yang didasarkan pada keahlian dan rasa tanggungjawab sebagai pengelola

perpustakaan.Keahlian menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja

serta memecahkan masalah yang mungkin muncul. Sedangkan tanggungjawab
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merupakan proses kerja pustakawan yang tidak semata-mata bersifat rutinitas,

tetapi senantiasa dibarengi dengan upaya kegiatan yang bermutu melalu prosedur

kerja yang benar. Ciri-ciri profesionalisme seorang pustakawan dapat dilihat

berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut: memiliki ilmu

pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam

bidangnya, memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, memiliki kemampuan

untuk berkolaborasi dan bekerja sama, senantiasa berorientasi pada jasa dan

menjunjung tinggi kode etik pustakawan, senantiasa melihat ke depan atau

berorientasi pada masa depan.

Profesi dalam setiap pekerjaan pustakawan saat ini mutlak dibutuhkan ,

dengan memiliki cara kerja pelayanan dengan berprinsip padapeople based

service(berbasis pengguna) danservice excellence(layanan prima) yang hasilnya

diharapkan dapat memenuhi kepuasan penggunanya. UU 43 2007 tentang

perpustakaan menjelaskan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.Dampak positifnya adalah peran

pustakawansemakin diapresiasi oleh banyak kalangan dan citra lembaganya

(perpustakaan) akan menjadi naik.

Ironinya, pustakawan masa kini, profesi itu hanya untuk memperkaya diri

dan bukan untuk kemajuan lembaganya.Faktanya setiap keahlian yang

dimilikinya hanya berorientasi pada nilai ekonomi semata.Sedangkan untuk

kemajuan lembaganya hanya sebagian kecil saja yang bisa disumbangkan.Hal ini

tentunya menjadi tantangan bersama untuk membenahi sistem kebijakan pola

karir dan manajemen dalam pengembangan sumber daya pustakawannya.Tuntutan

itu adalah hal yang wajar, karena profesi pustakawan ini masih dimarginal-kan,

baik dari segi ekonomi (kesejahteraan), keilmuan, maupun perhatian dari

pemerintah. Secara kelembagaan, pengembangan karir bagi pustakawan

profesional ini harus direkonstruksi sebagai upaya pembenahan diri profesinya

yang lebih berkualitas.
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Pustakawan sebagai profesi semestinya memiliki keinginan tinggi

meningkatkan produktivitas dan kinerjanya untuk memberikan manfaat bagi yang

membutuhkan.Keinginan yang tidak terlepas dari kebutuhan dan harapan individu

dimana dia bekerja. Oleh sebab itu perilaku kompetisi dan profesionalisme ini

menjadi salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut.

Achmad (2005) mengemukakan bahwa komponen-komponen atau elemen-

elemen yang membantu kompetensi dalam profesi pustakawan adalah :Motif

(motives), Konsep diri (self concept),Pengetahuan(knowledge),Keterampilan

(skills).

Menurut Wirawan (2009) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu suatu profesi

dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Gatot

(2004) dapat dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu: kompetensi individual, tuntutan

jabatan, dan lingkungan tempat individu bekerja. Kompetensi individual merujuk

kepada kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan. Tuntutan jabatan akan

menentukan apa yang diharapkan dari seseorang dalam menjalankan pekerjaan.

Lingkungan organisasi menentukan bagaimana seseorang diharapkan merespon

terhadap tuntutan pekerjaan.

Profesi kepustakawanan adalah profesi yangmengemban pekerjaan diruang

lingkup perpustakaan.Profesional adalah tenaga yang telahmenjual teknik

intelektual khusus dan isi intelektual khusus. Teknik dan isi inilah yang akan

membedakan tenaga profesional dari tenaga terampil seperti berikut:

a. Adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian.

Tenaga profesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan

benar-benar mewakili kepentingan profesi.Dalam dunia pustakawan dikenal

organisasi bernamaLibrary Association (English), American Library

Association (AS), serta ikatan pustakawan Indonesia (IPI).Tidak setiap

organisasi selalu berhasil dalam perjuanannya membela profesi yang

bersangkutan.

b. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas
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Struktur pendidikan pustakawan harus jelas.Bagi sekolah perpustakaan yang

belummendapat akreditasi ALA (Organisasi Pustakawan Amerika) maka

lulusannya akanmemperoleh kesulitan bila mencari pekerjaan karena

persyaratan pekerjaan lazimnyalulusan sekolah perpustakaan yang diakui

ALA.Dalam hal ini organisasi pustakawan Amerika (ALA) lebih berhasil

daripada rekannya di Inggris atau Indonesia, sebab ALA berhak

menentukan kualifikasi pendidikan formal pustakawan.

c. Adanya Kode Etik

Kode etik adalah sistem norma nilai-nilai atau aturan profesional yang

secara tegas biasanya tertulis menyatakan apa yang benar dan apa yang

baik. Jadi merupakan apayang harus dilakukan oleh seorang profesional dan

apa yang harus dihindari.Mengatur hubungan antara tenaga profesional

dengan nasabah atau rekan yang bersifat lebih sosial, bukan bisnis. Kode

etik diperlukan karena banyak hal yang belum dibahas dalam peraturan

namun dijumpai dalam kesehari-hari serta untuk memastikan profesional

akan memberikan layanan atau hasil kerja dengan kualitastertinggi dan

paling baik untuk kliennya. Jadi untuk melindungi para pemakai jasadari

perbuatan atau tindakan yang tidak profesional.Di Indonesia Ikatan

Pustakawantelah memiliki kode etik yang dikenal dengan Kode Etik

Pustakawan Indonesia.

d. Berorientasi pada jasa

Dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan

pengetahuan danteknik khusus yang harus dimiliki pustakawan.Jasa

pustakawan yang diberikan pada pembaca menyangkut masalah hidup dan

budaya si pembaca.Namun sekarangmuncul profesi baru, pustakawan

adalah pialang informasi artinya pustakawan yangmenggantungkan

sepenuhnya dari jual beli informasi.Pustakawan jenis ini lazimnyatidak

bekerja di perpustakaan, mandiri, dan memiliki hubungan baik

dengan perpustakaan manapun, dan dengan nasabah.

e. Adanya tingkat kemandirian
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Sebagai tenaga profesional maka tenaga profesional harus mandiri, dalam

arti bebasdari campuran tangan pihak luar. Sifat kemandirian pustakawan

bersifat ganda,artinya disatu pihak tidak dapat mandiri (pustakawan bebas)

namun dipihak lain iaterkait pada pemerintah sehingga sering disebut

adanya kesetiaan ganda. Pustakawan yang bekerja dipihak swasta

(perpustakaan khusus) sifat kemandiriannya kurang dari pada pustakawan

yang bekerja dikantor pemerintah.

f. Memiliki batang tubuh pengetahuan yang sistematik dan teoritis

Ilmu perpustakaan telah berkembang dan selalu berkembang yang

dalam perkembangannnya akan melahirkan cabang dan ranting dari pohon

ilmu perpustakandan informasi. Cabang dan ranting itu telah dipelajari di

berbagai penataran, magang,dan pendidikan formal perpustakaan, misalnya:

katalogisasi, klasifikasi, sirkulasi, pendidikan pemakai, dan lainnya.

g. Internship

Untuk menjamin kemampuan menerapkan ilmunya, calon profesional

diisyaratkanmelaksanakan internship atau praktek kerja waktu mengikuti

pendidikan.Merekadisyaratkan melaksanakan internship minimal suatu

waktu tertentu.Dalam internship,mereka menerapkan teori yang mereka

pelajari di bangku kuliah dalam kegiatan profesi.Karena ilmu dan teknologi

terapannya berkembang, kebiasaan internshipditeruskan ketika profesional

bekerja dalam bidangnya.Di sini para pustakawanmengadakan saling

kunjung ke perpustakaan-perpustakaan, mengikuti workshopunutk

mempelajari penemuan baru dan melaksanakan studi komparatif.

h. Standar

Standar berisi ketentuan-ketentuan, norma, teknis untuk melaksanakan

layanan profesi. Standar merupakan tolak ukur yang dapat dipergunakan

untuk mengukur,menguji dan mengevaluasi hasil layanan profesi. Standar

ini dilaksanakan secarakonsisten.Standar profesi meliputi semua aspek

layanan profesi. Dalam profesikepustakawanan, standar itu antara lain

berupa standar layanan teknis, standar layanan pembaca, standar meubeler

perpustakaan dan standar kartu katalog.
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i. Perilaku Profesional

Perilaku profesional didasarkan pada ilmu pengetahuan, kode etik serta

budaya profesi.Faktor-faktor inilah yang membuat orang profesional

bertingkah laku tertentu.Tingkah laku ini sering berlainan dengan tingkah

laku orang awam atau anggota profesi lainnya.Persepsi masyarakat

mengenai perilaku profesi sering ditentukan bukan saja seberapa jauh

kebutuhan mereka terlayani oleh profesional tapi jugaditentukan oleh

perilaku profesional yang nampak dari luar atau biasanya

disebut penampilan. Istilah penampilan antara lain terdiri dari cara

berkomunikasi denganklien dan cara berpakaian. Pustakawan di Indonesia

relatif masih lemah dalam kedua hal ini.Masyarakat juga sering

mengidentikkan profesi pustakawan sebagai orangyang berkaca mata tebal,

diam, tidak aktif dan tidak dinamis.

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan diharapkan

mampumenjadi tempat pembelajaran seumur hidup (long life education)

untukmasyarakat.Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada

di suatu perguruan tinggi.Perpustakaan tersebut berada pada lingkungan kampus

dan sivitas akademik perguruan tinggi tersebut yang menjadi pemakainya.

Menurut Sulistyo-Basuki (1993: 51), perpustakaan perguruan tinggi adalah

perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun

lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama

membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Tujuan utama perpustakaan

perguruan tinggi adalah menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Oleh karena itu, perpustakaan

perguruan tinggi sering dikatakan sebagai jantungnya perguruan tinggi.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian yang digunakan oleh peneliti

dalam penelitiaan yang dilakukannya.Continuing Professional Development

(CPD) merupakan suatu pengembangan profesi yang dilakukan oleh perpustakaan

untuk pustakawan dalam meningkatkan profesionalitasnya pada profesi
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pustakawan dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi

peningkatan mutu layanan perpustakaan.

Continuing Professinal Development (CPD) dapat di ukur melalui 3

indikator yaituNeed, resource dan administrative support.

a. Needmerupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan

profesi pustakawannya.Need dalam hal ini mempunyai komponen

yaitu pelatihan kerja dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi

perpustakaan, program kerja perpustakaan, promosi pustakawan,

teknologi yang digunakan di perpustakaan.

b. Resourcemerupakan sumberdaya yang mendukung aktifitas/ kegiatan

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan.Resource

dalam hal ini berasal dari asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan

(Universitas/ Pemerintah), institusi Perpustakaan.

c. Administrative supportmerupakan suatu dukungan administrative

yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan pengembangan profesi

pustakawan secara berkelanjutan.Administrasive supportditunjukkan

dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada

pustakawan.

d. Pustakawan merupakan seorang yang menjadi staff di suatu lembaga

informasi perpustakaan dan mempunyai background pendidikan ilmu

perpustakaan.

e. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaanyang berada

didalam lingkungan perguruan tinggi yang tujuannya untuk membantu

para civitas akademik dalam memperoleh tambahan ilmu dan sebagai

jantung dari perguruan tinggi tersebut.

1.7 Definisi Operasional

Konsep-konsep yang harus dioperasionalkan dalam penelitianContinuing

Professional Development(CPD) pada Profesi Pustakawan Di Perguruan Tinggi

Negeri Surabaya ini antara lain :
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1. Need (Needs for Professional Development)

Untuk mengukur indikator Need dapat dilihat dari:

a. Pelatihan kerja dilakukan oleh pustakawan

1. Jenis pelatihan kerja

2. Jumlah pelatihan kerja

3. Kurun waktu pelatihan kerja

b. Budaya organisasi perpustakaan

1.Bidang kerja Pustakawan

2.Aktivitas yang ada d perpustakaan

3.Hubungan sosial dan kerjasama

c. Program kerja perpustakaan

1. Jenis program kerja perpustakaan

2. Jumlah program kerja

d. Promosi karya pustakawan

1. Karya yang dihasilkan pustakawan

2. Jumlah karya yang dihasilkan pustakawan

3. Publikasi karya pustakawan

e. Teknologi yang digunakan di perpustakaan

1. Jenis teknologi yang ada di perpustakaan

2. Kompetensi pustakawan dalam menggunakan teknologi

3. Nilai guna teknologi yang ada di perpustakaan

2. Resources (Resources for Professional Development)

a. Asosiasi perpustakaan

1. Asosiasi dalam negeri

a. Asosiasi dalam negeri yang di ikuti oleh perpustakaan

b. Jenis pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

c. Jumlah pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

2. Asosiasi luar negeri

a. Asosiasi luar negeri yang di ikuti oleh perpustakaan

b. Jenis pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

c. Jumlah pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan
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b. Lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah)

1. Jenis pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

2. Jumlah pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

c. Institusi Perpustakaan

1. Jenis pengembangan profesi berkelanjutan yang diadaka.

2. Jumlah pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan

3. Administrative Support

a. Penyediaan dana pengembangan profesi

1. Sumber anggaran pengembangan profesionalitas berkala

b. Penghargaan pada pustakawan

1. Jenis penghargaan yang diberikan

2. Kurun waktu penghargaan yang diberikan

3. Pemberi penghargaan pada pustakawan

4. Evaluasi efektifitas pada pustakawan

1.8 Metodologi dan Prosedur Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif

dengan metode deskriptif.Metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan

untuk memberikan gambaran suatu realitas sosial tertentu, dimana informasi

mengenai hal tersebut sudah ada meskipun tidak terperinci dan lengkap. Bungin

(2011) menjelaskan bahwa maksud dari penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi,

situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek

penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi sehingga mendapatkan sebuah

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tersebut. Tipe deskriptif dipilih

karena, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan

gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan

terhadap obyek yangditeliti.
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Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.Kuesioner

merupakan daftar pertanyaan terstuktur dengan alternatif pilihan jawaban yang

telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi,

persepsi, sikap, keadaan atau pendapat pribadinya.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di ambil dari beberapa perpustakaan perguruan

tinggi negeriyang ada di Surabaya. Ada lima perguruan tinggi Negeri antara lain

adalah adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi 10 november

(ITS) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel (UINSA)Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Politeknik

Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

(PENS).Kelima Perguruan Tinggi Negeri ini dipilih karena fenomena yang

ditemui oleh peneliti dari 7perguruan tinggi tersebut. Selain itu, faktor

keterjangkauan, waktu, tenaga, danbiaya juga menjadi pertimbangan dalam

memutuskan lima lokasi penelitian ini.

1.8.3 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa

manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan

sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian pada

tahun 2009.Sudarsono (2010) menjelaskan bahwa yang berhak menjadi objek

dalam penelitian CPD ini adalah jabatan pustakawan, karena mereka yang

mempunyai background pendidikan pustakawan dan berperan aktif dalam

pengembangan perpustakaan.Dalam undang-undang Nomor 43 tahun 2007

tentang perpustakaan: Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi

yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan

pelayanan perpustakaan.
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Populasi dalam penelitian ini menurut jenisnya merupakan populasi yang

terbatas yaitu pustakawan perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya.

Jumlah populasi sebanyak 71 responden.Dengan rincian ITS 16 pustakawan,

UNAIR 33 pustakawan, UINSA 9 pustakawan, UNESA 4 pustakawan, PENS 5

pustakawan, PPNS 2 pustakawan, UPN 2 pustakawan.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini mengunakan total sampling untuk pengambilan sampelnya.

Penelitian ini menggunakan semua populasi sebagai objek yang diteliti karena

ingin melihat secara komprehensip gambaran mengenai pengembangan

professional secara berkelanjutan pada profesi pustakawan. Sehingga nama

penelitian ini adalah penelitian populasi/sensus. Sebagaimana yang dijelaskan

oleh Arikunto (2006) bahwa dalam penelitian, jika ingin meneliti keseluruhan

subjek penelitian maka namapenelitian tersebut adalah penelitian populasi atau di

sebut juga dengan studi populasi atau studi sensus.

1.9 Rencana Analisis

1.9.1 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode kuesioner dengan beberapa alasan antaralain

responden dapat mengerjakan kuesioner ini pada waktu senggang

sehinggatersedia cukup waktu untuk berpikir dan memberikan jawaban yang

sesuai dengansikap mereka sesungguhnya dan pengumpulan data dapat dilakukan

serentakterhadap banyak responden sehingga lebih menghemat waktu dan

ekonomis.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh

orangyang melakukan penelitian. Pengumpulan data primer ini

dilakukan denganmemberikan daftar pertanyaan secara tertulis yang

diberikan kepada respondenuntuk memperoleh jawaban atau tanggapan.

Kuesioner yang digunakan dalampenelitian ini adalah kuesioner

setengah terbuka, yaitu pertanyaan dengan alternatif jawaban dan

disertai kolom jawaban untuk diisi sesuai dengankondisi responden, juga
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memberikan kesempatan kepada responden untukmemberikan jawaban

dan pendapatnya yang sesuai.

2. Pengumpulan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang

yangmelakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang

sudah diolaholeh pihak tertentu.Studi pustaka, dilakukan dengan

melakukan kajian dan analisa literaturemaupun jurnal ilmiah. Hasilnya

adalah kajian literatur yang berfungsi untukmemberikan landasan pada

pembahasan.

Setelah data yang terkumpul maka langkah berikutnya adalah mengolah data yang

terkumpul menjadi data yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki data yang

telah dikumpulkan.Dalam penelitian ini kegiatanediting dimaksudkan

untuk meneliti data yang kurang lengkap.Maka perlu memberikan

kuesioner susulan kepada responden.Hal ini dimaksudkan agar data benar-

benar lengkap pengisiannya.

2. Tabulasi

Tabulasi merupakan modifikasi data kedalam bentuk tabel. Hal ini

dilakukan supaya data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami

1.10Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses awal pengolahan data dilakukan denganediting dari setiap datayang

diterima untuk meneliti lengkap tidaknya pengisian kuesioner olehresponden.

Selanjutnya dilakukan prosescoding,yaitu memasukkan jawabanresponden pada

microsoft exceluntuk memudahkan pembacaan data. Tahapselanjutnya adalah

memasukkan data-data primer yang diperoleh ke dalam tablefrekuensi tunggal

dengan bantuan SPSS 22. Dengan memanfaatkan fasilitas SPSS22, mampu

menyajikan hasil pengolahan data denganoutputberupa frekuensi.

Untuk analisis data pada penelitian ini, dilakukan dengan mendeskripsikan

dan menganalisis temuan data di lapangan.Dan juga dilakukan identifikasi pada
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hasil data yang diperoleh dengan kajian pustaka dan teori– teori yang

mendukungserta penelitian terdahulu.
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BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1 Pustakawan

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang

diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan

pelayanan perpustakaan1. Merujuk kepada Undang- Undang kepustakawanan

tersebut, terdapat dua poin pokok terkait siapa yang di sebut sebagai pustakawan.

Poin pokok pertama adalah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui

pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan dan yang kedua yaitu mempunyai

tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan. Melalui pendidikan dan atau pelatihan, pustakawan diharapkan

memiliki kompetensi dan mampu untuk mengelola informasi sebagai bekal dalam

menjalankan pengelolaan perpustakaan. Terlebih pada pustakawan di perguruan

tinggi negeri yang harus menghadapi cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan bergerak dengan cepat dan pesat, sehingga

keakuratan dan kekinian informasi yang disajikan menjadi sangat penting.

Pustakawan sebagai pengelola informasi harus mampu melakukan tugas ini.

Bukan menyajikan semua informasi yang ada, namun mengelola informasi supaya

menjadi informasi yang memiliki nilai guna untuk penggunanya.

Perkembangan informasi tidak terjadi di dunia pekerjaannya saja namun

juga dalam kehidupan sehari hari, yang berkaitan dengan hobi, kesehatan, agama

ataupun hiburan. Tugas pustakawan sebagai pengelola informasi menjadi daya

tarik peneliti untuk meneliti pengelolaan informasi pribadinya. Dengan beragam

tugas yang diterima dan kebutuhan informasi pribadi dalam sehari hari serta

didukung dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin canggih dapat

mempengaruhi pola pengelolaan informasi seseorang. Model atau pola

pengelolaan informasi pustakawan di 7 perguruan tinggi negeri Surabaya ini akan

dideskripsikan sehingga akan terlihat bagaimana kecenderungan para pengelola

informasi ini dalam mengelola informasi pribadinya.

II.2 Continuing Profesional Development di Indonesia
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CPD dapat diterjemahkan sebagai Pengembangan Profesi, Pengembangan

Profesional Berkelanjutan atau lebih tepat jika diterjemahkan menjadi

Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (untuk selanjutnya dalam tulisan

ini masih digunakan singkatan CPD). Istilah Pengembangan Profesi dalam aturan

jabatan fungsional pustakawan, dengan batasan :

Kegiatan pustakawan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta keterampilan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme bidang

kepustakawanan maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat

bagi peningkatan mutu layanan perpustakaan. Lebih lanjut Pengembangan Profesi

itu dirinci dalam berbagai kegiatan yang meliputi:

Pembuatan karya tulis ilmiah, melakukan tugas sebagai ketua kelompok,

menyusun naskah kumpulan tulisan, member konsultasi, menyusun pedoman dan

membuat terjemahan/saduran.

Jika dibanding dengan pengertian CPD yang biasa dianut oleh kalangan

professional dunia, ketentuan tugas dalam jabatan fungsional pustakawan ternyata

sangat sempit. CPD yang berbasis pada konsep yang dikembangkan IFLA, serta

refleksi atas keadaan kita. Prinsip dasar IFLA merumuskan CPD bertolak dari

dokumen Unesco Public Library Manifesto (1994). Dokumen tersebut

menyatakan bahwa Pustakawan adalah penghubung aktif antara pemustaka dan

sumber-daya informasi maupun pengetahuan. Dengan demikian keberadaaan

pustakawan menjadi sangat penting karena berfungsi ibaratnya sebagai jembatan.

Jelas bahwa kualitas jembatan akan mempengaruhi kelancaran lalu lintas

informasi dan pengetahuan. Kemampuan jembatan harus dijaga dan

dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaaan. Berarti bahwa

kemampuan dan kualitas pustakawan harus dipelihara dan selalu ditingkatkan.

Untuk itulah CPD harus dilakukan. CPD, oleh British Computer Society (BCS)

dikatakan sebagai: upaya sistematis untuk memelihara, meningkatkan dan

memperluas pengetahuan dan keterampilan, serta untuk mengembangkan kualitas

perorangan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesional dan teknis

sepanjang masa kerja seseorang. Lebih lanjut BCS menegaskan bahwa, CPD

adalah sesuatu yang memberikan kerangka bagi pengelolaan secara sistematis atas
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perkembangan kepribadian dan keprofesionalan. Pengembangan pada pustakawan

tidak hanya terbatas pada keprofesionalan saja namun mencakup juga tentang

kepribadian. Sebagai bandingan, berikut adalah CPD menurut Institute of Physics

(IOP). CPD dapat dikatakan sebagai cara sistematik dalam memelihara dan

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu pribadi yang diperlukan

dalam kehidupan kerja. Secara singkat CPD adalah upaya mengoptimalkan diri

sebagai profesional, karena dengan CPD seseorang dapat:

1. Memelihara dan mengembangkan kompetensi dalam bekerja

2. Menjadi kompetitif dalam persaingan dilapangan kerja

3. Menunjukkan komitmen pribadi pada tugas yang akan datang

4. Menghindarkan dari kejenuhan dan mengelola perubahan dengan

menghadirkan tantangan intelektual yang baru dan menggairahkan.

CPD adalah pembelajaran yang terencana serta merupakan refleksi dari

karir seorang profesional. CPD tidak hanya sebagai tambahan dalam bekerja atau

hanya terjadi pada satu tahapan kerja saja, namun harus dilakukan dengan

sistematik selama seseorang berkarya. IFLA sebagai federasi internasional dari

berbagai organisasi perpustakaan dengan tegas menggariskan dua prinsip dasar

CPD, bahwa:

1. Pendidikan berkelajutan dan pengembangan keprofesionalan adalah

tanggung jawab bersama antara pribadi, lembaga yang mempekerjakan,

asosiasi profesi pustakawan, dan lembaga pendidikan perpustakaan dan

informasi.

2. Semua inisiatif tentang sumber daya manusia dan etika keprofesionalan

wajib mengusahakan terjaminnya akses pustakawan pada kesempatan

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Memelihara tingkat keprofesionalan dan meningkatkannya bagi pustakawan

adalah keharusan. Harus diakui bahwa banyak upaya membangun dan mengelola

perpustakaan dilakukan oleh non pustakawan. Selain itu banyak juga tender

"proyek" perpustakaan dimenangkan oleh nonpustakawan. Banyak juga jabatan

kepala perpustakaan dijabat oleh non-pustakawan.
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II.3 Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi

para pemustaka.

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan diharapkan mampu

menjadi tempat pembelajaran seumur hidup (long life education) untuk

masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di

suatu perguruan tinggi. Perpustakaan tersebut berada pada lingkungan kampus

dan sivitas akademik perguruan tinggi tersebut yang menjadi pemakainya.

Menurut Sulistyo-Basuki (1993: 51), perpustakaan perguruan tinggi adalah

perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun

lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama

membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Tujuan utama perpustakaan

perguruan tinggi adalah menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Oleh karena itu, perpustakaan

perguruan tinggi sering dikatakan sebagai jantungnya perguruan tinggi.

Perpustakaan perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar

Nasional Pendidikan. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk

mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan

perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perguruan tinggi

mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar

nasional perpustakaan.

II.3.1 Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

UPT Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember terletak di pusat

kampus ITS tepatnya di belakang sbelah kanan gedung rektorat. Menempati

gedung seluas 7500 m2 dan terdiri dari 6 lantai. Sebelumnya perpustakaan ITS
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mengalami perpindahan hingga beberapa kali dan pada tahun 1995 perpustakaan

ITS menempati gedung yang hingga kini menajdi gedung perpustakaan ITS.

Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki kekhususan dalam

koleksianya. Sesuai dengan lembaga induknya yang khusus bergerak dalam

bidang sains dan teknologi, perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

memiliki koleksi utama terkait bidang sains dan teknologi. Pengembangan koleksi

terus dilakukan. Mulai dari bekerjasama dengan pihak luar seperti Sampoerna,

dan IDIS Bank Dunia, mengembangkan jurnal ilmiah, dan berlangganan Jurnal

Ilmiah dari berbagai Portal Jurnal. Untuk menunjang sistem yang ada,

perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember juga terus melakukan

pengembangan di bidang TIK. Pengembangan koleksi e-journal, dan koleksi

digital lainnya terus berkembang, selain itu dalam proses layanan pengguna juga

menggunakan TIK sehingga dengan pengembangan TIK ini mampu

menyebarluaskan koleksi yang dapat dimanfaatkan olehcivitas academica. UPT

Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang awalnya hanya memiliki

2 pegawai, saat ini berkembang menjadi sebanyak 43 orang dan 29 diantaranya

adalah pustakawan. 29 pustakwan ini tersebar di berbagai unit bagian yang

terdapat di perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Seperti

pengolahan, pengadaan, pemasaran, TU, komputer, sampoerna corner, majalah,

IDIS bank dunia, referensi, audio visual, buku tandon, Ikoma corner, dan

sirkulasi.16 diantaranya adadalah pustakawan yang mempunyai bckgroun ilmu

perpustakaan. Pada bagian tersebut memiliki pustakawan yang berbeda beda

jumlahnya dan terdapat pegawai lainnya yang bertugas untuk membantu

pustakwan. Kegiataqn pengembangan yang pernah diikuti oleh pustakawn di ITS

ini seperti mengikuti kegiatan seminar, workshop, konferensi. Ada beberapa

diantara pustakawan yang mengikuti studi banding dengan perpustakaan yang ada

di luar negeri

II.3.2 Perpustakaan Universitas Airlangga

Perpustakaan Universitas Airlangga berdiri beriringan dengan lembaga

induknya pada tahun 1954. Sejak saat itu perpustakaan Universitas Airlangga

terus mengalami perkembangan. Dimulai dengan adanya perpustakaan kantor
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pusat Universitas Airlangga yang diikuti dengan dibukanya perpustakaan di

fakultas -fakultas, hingga pada tahun 1970 perpustakaan perpustakaan yang ada di

fakultas tersebut melebur menjadi satu pada “Perpustakaan Universitas

Airlangga”. Perpustakaan Universitas Airlangga itu sendiri terpecah menjadi tiga

berdasarkan tata letak lokasi Universitas Airlangga yang berada di 3 Area terpisah

yakni perpustakaan Universitas Airlangga pusat kampus B yang fokus pada

bidang non eksak. Kemudian untuk perpustakaan Universitas Airlangga kampus

A, dan perpustakaan Universitas Airlangga kampus C fokus menyediakan sumber

informasi eksak. Namun bukan berarti hal ini membatasi akses pengguna. Semua

pengguna baik dari jurusan eksak` ataupun non eksak dapat menggunakan koleksi

dari perpustakaan Universitas Airlangga. adanya perpustakaan yang tersebar di 3

lokasi bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pengguna di

masing-masing lokasi. Pada proses bisnisnya, pelayanan perpustakaan Universitas

Airlangga telah berproses sejak mulai awal berdirinya. Sebelumnya layanan

perpustakaan Universitas Airlangga adalahclose Accesdan pada tahun 1964 telah

menjadiopen acces.Dengan ini, pengguna perpustakaan Universitas Airlangga

merupakancivitas academicayang berkecimpung atau mempelajari bidang sains

maupun sosial di lingkungan Universitas Airlangga. Meskipun demikian

Perpustakaan Universitas Airlangga terbuka bagicivitas academica dari

perguruan tinggi di luar Universitas Airlangga, baik negeri maupun swasta, juga

terbuka bagi perorangan maupun lembaga/instansi yang ingin mendapatkan

informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pengembangan layanan,

dalam bidang SDM juga menjadi focus dalam perkembangan perpustakaan

Universitas Airlangga. Karena SDM dipandang sangat penting dalam berjalannya

sebuah sistem. Dari berbagai periodisasi kepemimpinan, fokus pengembangan

SDM terus dilakukan oleh kepala perpustakaan. Hingga pada masa kepemimpinan

Drs.Koko Srimulya M.Si yang sangat mengembangkan SDMnya melalui

pelatihan, peningkatan jenjang melalui pendidikan, pembekalan SDM terkait

pelayanan prima dengan motto Senyum, Sapa, Bantu. Dalam perkembangannya,

perpustakan Universitas Airlangga terus melakukan perbaikan dalam memberikan

pelayanan maupun peningkatan SDMnya. Hal ini dapat dilihat dari inovasi -
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inovasi kegiatan yang dilaksanakan, baik untuk mahasiswa maupun untuk

pustakwan itu sendiri. Semua ini tidak terlepas dari peran pustakwan sebagai

pengelola informasi didalamnya. Jumlah pustakwan di perpustakaan Universitas

Airlangga hingga saat ini berjumlah 41. Pustakawan tersebut memiliki

background pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda, mulai dari mereka

lulusan ilmu perpustakaan, Diploma hingga yang mengikuti pelatihan peningkatan

jenjang karir. Diatara 33 pustakawan di perpustakaan universitas airlangga

mempunyai background ilmu informasi dan perpustakaan. Pustakawan disana

banyak yang sudah mengikuti kegiatan pengembangan perpustakaan dengan

mengikuti seminar, workshop, konferensi. Setiap 1 bulan sekali perpustakaan uni

versitas airlangga mengadakan pertemuan rutin untuk melihat perkembangan apa

yang sudah dilakukan pustakawannya. Pustakawan juga sudah mengikuti

brancmarking dengan luar negeri, ada beberapa pustakawan yang dikirim ke luar

negari untuk mengikuti kegiatan tersebut.

II.3.3 Perpustakaan Universitas Islam Negeri Surabaya

Perpustakaan perguruan tinggi yang--menurut Undang-undang Nomor 43

Tahun 2007 memiliki fungsi penting baik sebagai wahana pendidikan, penelitian,

pelestarian informasi, maupun rekreasi dikonstruk untuk meningkatkan

kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Fungsi yang demikian dibreakdowndalam

beberapa elemen pokok yang meliputi; a) sebagai pusat ilmu pengetahuan dan

pembelajaran, b) sebagai pusat penyedia informasi bidang pendidikan, c) sebagai

pusat penelitian literatur, d) sebagai tempat rekreasi, e) sebagai sumber inspirasi,

dan f) sebagai pusat pelestarian karya ilmiah.

Berbagai fungsi di atas dapat dicapai jika perpustakaan mampu bersikap

adaptif dan responsif terhadap perkembangan informasi dan kemajuan teknologi

informasi. Kemajuan teknologi, karenanya, menuntut Perpustakaan IAIN Sunan

Ampel Surabaya, yang sejak 1 Oktober 2013 telah berubah menjadi UIN Sunan

Ampel Surabaya (selanjutnya disebut Perpustakaan), untuk selalu mengikuti

perkembangan yang wujud konkretnya adalah dengan menerapkan manajemen

dan sistem layanan berbasis komputer.
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Perpustakaan, sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembelajaran, selain

memiliki berbagai koleksi dalam beragam bentuk dan format, baik koleksi cetak

(buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan surat kabar) dalam berbagai

bahasa (Indonesia, Arab, Inggris, dan lainya), maupun koleksi digital, dan koleksi

audio visual, juga memiliki fasilitas pembelajaran berupa ruang pelatihan, ruang

diskusi, ruang baca, dan sebagainya. Fasilitas tersebut disediakan untuk

memaksimalkan peran Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan

pembelajaran.

Sebagai pusat penyedia informasi bidang pendidikan, Perpustakaan

memberikan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan, terutama oleh civitas

akademika, untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sumber informasi

tidak terbatas pada informasi yang bersumber dari Perpustakaan tetapi juga

mencakup berbagai informasi dari sumber lain yang dapat diakses secaraonline.

Keberadaan situs Perpustakaan yang menampilkanlink, misalnya e-journal,

repository, dane-book,adalah wujud nyata dari ketersediaan sumber lain yang

juga diharapkan dapat membantu civitas akademika dan semua pemustaka pada

Perpustakaan.

Fungsi perpustakaan sebagai pusat penelitian sejalan dengan peran

Perpustakaan dalam menunjang pelaksanaan salah satu unsur Tridharma Pergurua

Tinggi, yaitu bidang penelitian. Dalam peran ini, Perpustakaan berusaha menjadi

pusat referensi bagi para peneliti baik dosen, mahasiswa maupun karyawan dalam

mencari sumber-sumber referensi untuk menyelesaikan penelitiannya. Dalam

konteks ini, Perpustakaan telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten

untuk memberikan bantuan kepada peneliti melalui aneka layanan yang, antara

lain, mencakup; literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan referensi dasar

dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir.

Selain fungsi akademik tersebut, Perpustakaan juga berfungsi sebagai

tempat rekreasi bagi para pemustaka dengan menyediakan aneka koleksi yang

bersifat hiburan, seperti film yang dilengkapi dengan DVD player dan televisi,

karya fiksi, novel dan lain sebagainya. Koleksi tersebut disediakan untuk
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memberikan fasilitasrefreshing, sehingga Perpustakaan dapat menjadi alternatif

sebagai tempat rekreasi di tengah keseriusan masyarakat kampus.

Berbagai fungsi di atas tentu akan sangat fungsional jika Perpustakaan tidak

hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan sistem manajemen tetapi

juga beorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti

pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas

SDM, dan lain sebagainya. Ketika akhir tahun 1998 Perpustakaan mulai

mengadakanstock opname(pendataan ulang koleksi), dan hasilnya menunjukkan

negatif karena dari hasilstock opnamediketahui ada 20% terjadimissmacthantara

data basedengan data riil koleksi. Hal ini membuat pengelola Perpustakaan

berusaha merancang sistem pengamanan koleksi, dan karenanya, sejak saat itu

Perpustakaan mengadakan dan memiliki alat pengamanan koleksi,security gate,

untuk mereduksi dan meniadakan masalah tersebut. Sejak tahun 1999

Perpustakaan membuka layanan internet untuk pemustaka sebagai respons

terhadap tuntutan kemajuan dan perkembangan teknologi, bahkan kini akses

secara bebas pun direspons dengan ketersediaanfree wifi di seluruh area

Perpustakaan. Pustakawan di perpustakaan UINSA ini mengikuti krengiatan

pengembangn profesionalitas pustakawan dengan mengikuti kegiatan seminar,

workshop, konferensi dan beberapa diantar pustakawannya dikirim keluar negeri

untuk melakukan brancmarking dengan perpustakaan luar negeri

II.3.4 Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, perpustakaan merupakan salah satu syarat

berdirinya sebuah perguruan tinggi. Perpustakaan Universitas Negeri

Surabaya(UNESA), berdiri pada tahun 1964. yang bertepatan dengan berdirinya

lembaga induknya. Perpindahan gedung sempat terjadi 2 kali hingga saat ini

bertempat di tengah kampus b UNESA Ketintang. Pepustakaan sebagai jantung

dari perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mendukung lembaga

induknya sehingga mampu menciptakan integrasi pembelajaran antara dikelas

dengan penyedian sumber informasi di perpustakaan. Sebagaimana dalam visi

perpustakaan UNESA yang menyatakan bahwasannya perpustakaan merupakan

perangkat yang mendukung proses pembelajaran dan pusat informasi dari
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pengetahuan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna baik secara

regional, nasional dan global Untuk dapat mewujdkan visi perpustakaan,

pustakawan sebagai pembuat sistem dalam perpustakaan, dalam setiap

kegiatannya harus merujuk pada visi tersebut. Untuk dapat mencapainya, di

butuhkan pengelolaan informasi yang handal sehingga mampu membuat

perpustakaan sebagai lembaga pendukung pendidikan yang ada dalam Universitas

Negeri Surabaya. Hal ini di perkuat dengan tujuan diselenggarakannya

perpustakaan UNESA yakni untuk mendukung, memperlancar serta mempertinggi

kualitas pelaksanaan program kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNESA

melalui pelayanan informasi yang meliputi aspek:

1. Pengumpulan informasi.

2. Pengolahan informasi.

3. Penyajian informasi.

4. Pelestarian informasi, dan

5. Penyebarluasan informasi.

Kelima aspek tersebut, membawa implikasi terhadap pustakawan untuk dapat

mencapai tujuan dengan memperhatikan kelima aspek tersebut. Sehingga

kemampuan pengelolaan informasi pribadi sangat bermanfaat untuk menunjang

pekerjaan sebagai pustakawan. Perpustakaan UNESA memiliki sebanyak 8 orang.

Dimana 8 orang ini tersebar di bagian unit bagian yang ada di perpustakaan.

Seperti bagian TIK, pengelolaan bahan pustaka, pengadaan, koleksi refrensi,

koleksi umum, koleksi skripsi, buku tandon dan majalah. Diataranya ada 4

pustakawan yang mempunyai background ilmu perpustakaan. Para pustakawan

mengikuti kegiatan pengembangan profesinya dengan mengikuti seminar,

workshop yang diadakan oleh lembaga perpustakaan mauapun lembaga

pendidikan.

II.3.5 Perpustakaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Perpustakaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berdiri bersama

lembaga induknya pada tahun 1988. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

dahulu merupakan bagian dari Institut Teknologi Negeri Surabaya. Namun pada

sekitar tahun 2011 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya terlepas dari Institut

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



II-11

Teknologi Negeri Surabaya. Pada awal berdiri, perpustakaan hanya berada pada

satu tempat yakni di D3. Seiring berkembangnya kebutuhan akan jenjang

pendidikan D4, politeknik membuka jurusan dengan jenjang D4 dan di barengi

dengan pembukaan perpustakaan D4. Gedung perpustakaan terletak secara

terpisah, karena kemampuan gedung perpustakaan D3 dinilai tidak mumpuni

untuk pengembangan koleksi D4. Sehingga terpisahlah antara gedung

perpustakaan D3 dengan D4.

Penyelenggaraannya, perpustakaan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

dikelola oleh 6 pustakawan. Dimana 2 pustakawan mengelola perpustakaan D3

dan 2 pustakawan mengelola perpustakaan D4. Dan 2 berada di perpustakaan

pascasarjana Ke 6 pustakawan ini menjalankan fungsi utamanya sebagaiclasifier.

Akan tetapi, ke 6 pustakawan ini juga memilikijobdiskdi bidang lainnya. Seperti

Pak Khafid, pustakwan perpustakaan yang berada di D4 yang menjabat sebagai

koordinator perpustakaan D4. Begitu pula pada 1 pustakawan yang berada di

perpustakaan D3 yang menjabat sebagai koordinator perpustakaan D3. 5 diantara

pustakawannya mempunyai background  ilmu perpustakaan.Untuk kepala

perpustakaan itu sendiri, cenderung berasal dari dosen pada Politeknik Elektronik

Negeri Surabaya. Pustakawan disini mengikuti kegiatan pengembangan

professional dengan mengikuti seminar, workshop dan juga kegiatan lain yang

berhubungan dengan perpustakaan.

II.3.6 Perpustakaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Perpustakaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berada di bawah

naungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sama halnya dengan Politeknik

Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

(PPNS) pada awalnya merupakan bagian dari Institut Teknologi Sepuluh

Nopember. Akan tetapi, sejak awal berdirinya Perpustakaan PPNS Telah

melakukan fungsi pengelolaan perpustakaannya secara mandiri. Perpsutakaan

PPNS tergolong paling muda jika di bandngkan dengan keempat perpustakaan

lainnya.

Pada perpustakaan PPNS terdapat 2 pustakawan. Dimana salah satu

pustakawan tersebut memiliki latar belakang S1 perpustakaan dan yang lainnya
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memiliki latar belakang pendidikan D3 perpustakaan. Dalam perpustakaan PPNS

ini hanya terdapat 2 pustakawan tidak ada tenaga pembantu lainnya. Sehingga,

kedua pustakawan ini bekerja mulai dari bagian, administrasi, pengelolaan buku,

input data, dan bagian klasifikasi koleksi perpustakaan. Dapat dibayangkan betapa

rumit pekerjaan sehari harinya menangani bagian yang sedemikian banyak. Akan

tetapi seorang pustakawan telah di bekali kemampuan pengelolaan informasi

sehingga dalam pekerjaannya pun diharapkan dapat mengelola informasi dengan

baik. Kegiatan pengembangan pustakawan yang dilakukan adalah dengan

mengikuti kegiatan seminar, workshop, namun pustakawan disini jarang

mengikuti kegiatan tersebut dari tugas yang diberikan oleh pimpinan dan

pustakawan yang akan diikutkan digilir.

II.3.7 Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Perpustakaan UPN “Veteran” Jatim berdiri sejak perguruan bernama PTPN

“Veteran” cabang Jawa Timur yaitu pada tahun 1972 di kampus tambak bayan

tengah No. 17-19 Surabaya. Sesuai dengan semakin bertambahnya Fakultas yang

ada di UPN "Veteran" Jawa Timur maka dibangun kampus baru yang lebih luas di

Rungkut Madya Gunung Anyar maka Perpustakaan juga berpindah tempat di

gedung Serba guna Giri Loka dan kemudian pindah ke Gedung FE II.

Sejak tahun 2002 UPT Perpustakaan menempati gedung baru yang diberi

nama Giri Pustaka yang diharapkan menjadi tempat sumber informasi dan ilmu

pengetahuan bagi Civitas Akademika UPN "Veteran" Jawa Timur. Pada dasarnya

dibangunnya gedung perpustakaan adalah sebagai sarana pendukung dari

kelangsunagn Tri Darma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan pelayanan

informasi ilmiah kepada sivitas akademika UPN “Veteran” Jawa Timur . Gedung

Giri Pustaka memiliki 4 lantai sedangkan Perpustakaan menempati lantai II, III

dan IV dengan luas 2500 m2.

Sejak tahun 1994 Perpustakaan mulai merintis kegiatan automasi

katalogisasi dengan mengunakan CDS-ISIS. Dengan semakin berkembangnya

koleksi dan teknologi informasi maka dikembangkan suatu system informasi

manajemen perpustakaan. Mulai tahun ajaran 2003/2004 telah dibuat system yang
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baru yang dikembangkan oleh UPT Telematika dan Perpustakaan yang disebut

SISKA (Sistem informasi Administrasi Perpustakaan) untuk mengantikan system

yang lama. Pada awal tahun 2004 perpustakaan sudah menggunakan opac (online

public acces catalog) yang dapat diakses melalui alamat

http://siamik.upnjatim.ac.id/siska/info.asp. Sejak tahun ajaran 2004/2005

Perpustakaan sudah menerapkan komputerisasi yang terintegrasi pada pelayanan

peminjaman dan pengembalian buku (pelayanan Sirkulasi), Keanggotaan

perpustakaan, data pengunjung, katalogisasi koleksi dan laporan koleksi serta

laporan peminjaman. Pada Bulan Juni 2008 perpustakaan mulai mengembangkan

Digital Repository yaitu digitalisasi koleksi local content (karya sivitas

akademika) seperti tugas akhir, tesis, desertasi, laporan penelitian, prosiding

seminar, jurnal terbitan UPN “Veteran” Jatim dan karya-karya lainnya. Digital

Repository UPN “Veteran” Jatim dapat diakses melalui alamat web

http://eprints.upnjatim.ac.id/. Terdapat 12 pustakawan pada perpustakaan UPN

‘’Veteran’’ ini diataranya 3 perpustakaan tersebut mempunyai background ilmu

perpustakaan. Pustakawan disini melakukan kegiatan pengembangan pustakawan

dengan mengikuti seminar mengenai pengembangan perpustakaan dan juga ada

pustakawan yang di berikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 dengan

dibiayai oleh perpustakaan.
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BAB III 

TEMUAN DATA 

Pada bab ini akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil 

pengolahan data lapangan, melalui penyebaran kuisioner. Data yang di peroleh 

adalah data kuantitatif dan kualitatif (data probing ). Kuisioner di sebar di lokasi 

penelitian sesuai dengan jumlah populasi yang telah di tentukan. Selanjutnya, 

dilakukan pengodingan dan pengolahan data dengan bantuan SPSS 22. Sehingga 

hasil dari pengolahan data berupa tabel tunggal yang berguna untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi mengenai “Continuing Professional Development ( 

Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan) pada profesi Pustakawan di 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya”. 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin F % 

Laki-laki 36 50.7 

Perempuan 35 49.3 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 71 responden, 

Berjenis kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 50,7% dan frekuensi 

sebanyak 36 orang. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih 

sedikit, yaitu presentase sebesar 49,3% dan frekuensi sebanyak 35 orang. 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 
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Tabel III.2 Umur responden 

Usia f % 

21-30 tahun 10 14.1 

31-40 tahun 18 25.4 

41-50 tahun 25 35.2 

51-60 tahun 18 25.4 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel III.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 71 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia sekitar 21-60 tahun. 

Dengan rincian usia 21-30 tahun presentase sejumlah 14.1 % dengan frekuensi 

sebanyak 10 orang, usia 31-40 tahun presentase sebesar 25.4 % dengan frekuensi 

sebanyak 18 orang, usia 41-50  tahun presentase sejumlah 35.2 % dengan 

frekuensi sebanyak 25 orang, usia 51-60 presentase sejumlah 25.4 % dengan 

frekuensi sebanyak 18 orang. 

 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 
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Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

F % f % 

Seminar 71 100 0 0 

Workshop 68 95.8 3 4.2 

Konferensi 30 42.3 41 57.7 

Pelatihan Eksternal 22 31.0 49 69.0 

Pelatihan di tempat kerja 37 52.1 34 47.9 

Program belajar mandiri 7 9.9 64 90.1 

Memberi bimbingan 5 7.0 66 93.0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 71 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

71 orang. Sebanyak 95.8% mengikuti workshop dengan frekuensi 68 0rang 

sedangkan 4.2% tidak mengikuti kegiatan workshop dengan frekuensi 3 orang. 

Sebanyak 42.3% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 30 orang 

sedangkan 57.7% tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 41 orang. 

Sebanyak 31.0% mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi 22 orang 

sedangkan 69.0% tidak mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi sebanyak 

49 orang. Sebanyak 52.1% mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan frekuensi 

37 orang sedangkan 47.9% tidak mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan 

frekuensi 34 orang. Sebanyak 9.9% mengikuti program belajar mandiri dengan 

frekuensi 7 orang sedangkan 90.1%  tidak mengikuti program belajar mandiri 

dengan frekuensi 64 orang. Sebanyak 7.0% mengikuti kegiatan memberi 

bimbingan dengan frekuensi 5 orang sedangkan 93.0% tidak mengikuti kegiatan 

member bimbingan dengan frekuensi 66 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R18 
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‘’kegiatan pengembangan profesionaitasberkelanjutan mengenai 
profesi pustakawan adalah dengan mengikuti seminar, workshop, dan 
juga konferensi. Pada tahun 2014 saya mengikuti kongres pancasila 
ke IV di universitas Patimura di ambon, saya membuat call  for paper 
dengen judul Nation Building Corner dan juga saya mengirimkan call 
for paper mengenai kepustakawanan dan melakukan presentasi UTC 
Ubaya di trawas pada tahun 2013. Saya juga pernah dikirim untuk 
magang selama 2 minggu di Universitas Putra Malaysia untuk belajar 
mengenai kehumasan dan seluruh biaya di tanggung oleh pihak 
universitas’’(R18) 

Responden lain berpendapat 

Kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan pada profesi 
pustakawan inidalam kurun aktu setahun perpustakawan mendapat 
jatahb 1-2 kali karena yang diikutkan dalam kegiatan semaccam ini 
bergantian agar seluruh pustakawan dapat mengikuti kegiatan ini 
dengan adil. Kegiatan berupa seminar biasanya waktunya sehari 
namun seperti workshop dan konferensi 3-7 hari.’’(R12) 

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja F % 

1 kali pelatihan kerja 31 43.7 

2 kali pelatihan kerja 29 40.8 

3 kali pelatihan keja 6 8.5 

Lainnya 5 7.0 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 71 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 43.7% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 31 orang. Sebanyak 40.8% 

jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 29 orang. Sebanyak 8.3% 

jumlah kegiatan yang diikuti 3 kali dengan frekuensi 6 orang. Sebanyak 7.0% 

jumlah kegiatan yang diikuti lebih dari 3 kali (Lainnya) dengan frekuensi 5 orang. 

Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 71 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 
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Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 71 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 71 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan f % 

Referensi 9 12.7 

Sirkulasi 8 11.3 

Layanan public 11 15.5 

Pengolahan 18 25.4 

Pengadaan 1 1.4 

Pemasaran dan kerjasama 2 2.8 

Reserve 1 1.4 

IT 2 2.8 

Koleksi khusus 1 1.4 

Skripsi 4 5.6 

Pelatihan dan pengembangan 1 1.4 

Amcor 1 1.4 

Psycor dan Fisip 2 2.8 

Majalah 1 1.4 

Sekretariat 5 7.0 

Audiovisual 1 1.4 

Humas 2 2.8 

E Lib 1 1.4 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 12.7% berada diruang 

Referensi dengan frekuensi 9 orang. Sebanyak 11.3% berada diruang Sirkulasi 

dengan frekuensi 8 orang. Sebanyak 15.5% berada diruang Layanan public 

dengan frekuensi 11 orang. Sebanyak 25.4% berada di ruang Pengolahan dengan 

frekuensi 18 orang. Sebanyak 1.4% berada di ruang Pengadaan dengan frekuensi 

1 orang. Sebanyak 2.8% berada di ruang Pemasaran dan kerjasama dengan 
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frekuensi 2 orang. Sebanyak 1.4% berada di ruang Reserve dengan frekuensi 1 

orang. Sebanyak 2.8% berada di ruang IT dengan frekuensi 2 orang. Sebanyak 

2.8% berada di ruang Koleksi khusus dengan frekuensi 2 orang. Sebanyak 5.6% 

berada di ruang Skripsi dengan frekuensi 4 orang. Sebanyak 1.4% berada di ruang 

Pelatihan dan pengembangan dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 1.4% berada di 

ruang Amcor dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 2.8% berada di ruang Pcycor 

dan fisip dengan frekuensi 2 orang. Sebanyak 1.4% berada di ruang Majalah 

dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 7.0% berada di ruang Sekretariat dengan 

frekuensi 5 orang. Sebanyak 1.4% berada di ruang Audio visual dengan frekuensi 

1 orang. Sebanyak 2.8% berada di ruang Humas dengan frekuensi 2 orang. 

Sebanyak1.4% berada di ruang E-Lib dengan frekuensi 1 orang. 

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja f % 

Sesuai dengan tugas kerja 66 93.0 

Teknologi informasi 5 7.0 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III. 7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 93.0% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan 

kerja yang sesuai dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 66 orang. 

Sebanyak 7.0% telah mengikuti pelatihan keahlian Teknologi informasi dengan 

frekuensi 5 orang. 
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Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 71 orang. 

Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 32 45.1 39 54.9 

Blog/ Web 63 88.7 8 11.3 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 20 28.2 51 71.8 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 45.% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 
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melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

32 orang sedangkan 54.9% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah 

dengan frekuensi responden sebanyak 39 orang. Sebanyak 88.7% melalui Blog/ 

web dengan frekuensi responden sebanyak 63 orang sedangkan 11.3% tidak 

membaca melaui blog/ web dengan frekuensi responden sebanyak 8 orang. 

Sebanyak 28.2% mengikuti perkembangan tulisan pustakawan dengan cara 

mengikuti seminar dengan frekuensi responden sebanyak 20 orang sedangkan 

71,8% tidak mengikuti perkembangan tulisan dengan cara mengikuti seminar 

dengan responden sebanyak 51 orang. 

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 6 8.5 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 43 60.6 

1-2 kali sebulan 22 31.0 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 8.5% responden setiap hari melakukan kegiatan membaca 

artikel dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. Sebanyak 60.6% 

melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan frekuensi responden 

sebanyak 43 orang. Sebanyak 31.0% responden melakukan kegiatan membaca 

sebanyak 1-2 kali sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 22 orang. 
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Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 2 2.8 69 97.2 

Melalui situs web gratis 60 84.5 11 15.5 

Melalui database query 49 69.0 22 31.0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2.8% cara mengakses artikel jurnal/ majalah perpustakaan 

melalui berlangganan secara pribadi atau institusi dengan frekuensi responden 

sebanyak 2 orang sedangkan 97.2% tidak melalui berlangganan secara pribadi 

atau institusi dengan responden sebanyak 69 orang. Sebanyak 85.4% cara 

mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui web gratis dengan frekuensi 60 

orang sedangkan 15.5% responden tidak mengakses artikel melalui web gratis 

dengan frekuensi sebanyak 11 orang. Sebanyak 69.0%  responden membaca 

artikel melalui database query yang di sediakan perpustakaan dengan frekuensi 

responden sebanyak 49 orang sedangkan 31.0% responden tidak membaca artkel 

melalui database query yang di sediakan perpustakaan dengan responden 

sebanyak 22 orang. 

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 33 46.5 

1-2 jurnal 37 52.1 

Lainnya 1 1.4 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 
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Surabaya sebanyak 46.5% jumlah jurnal/ majalah perpustakaan yang dibaca 

secara teratur sebanyak 3-5 jurnal dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 

Sebanyak 52.1% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara teratur 

sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 37 orang. 1.4 lainnya tidak 

membaca jurnal secara teratur dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 1 1.4 

6-9 blog/ feeds 1 1.4 

3-5 blog/ feeds 30 42.3 

Kurang dari 2 blog/ feeds 36 50.7 

Lainnya 3 4.2 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

1.4% responden belangganan lebih dari 10 blog/feeds tentang puerpustakaan 

dengan frekuensi sebnyak 1 orang. Sebanyak 1.4% responden belangganan 6-9 

blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak 1 orang. 42.3% 

responden belangganan 3-5 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi 

sebnyak 30 orang. 50.7% responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds tentang 

puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak 36 orang. 4.2% responden lainnya tidak 

belangganan blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak  3 

orang. 

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 70 98.6 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 1 1.4 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-11 

 

Surabaya sebanyak 98.6% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 70 orang 

sedangkan 1.4% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel tentang 

profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk mendapatkan ide mengenai 

inovasi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 11 15.5 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 49 69.0 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 11 15.5 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 15.5% responden menjalin kerjasama antar pustakawan untuk 

pengembangan professionalitas berkelanjutan dengan frekuensi sebanyak 11 

orang. Sebanyak 69.0% responden menjalin kerjasama antar perpustakaan untuk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan dengan frekuensi responden 

sebanyak 49 orang sedangakan 15.5% pustakawan tidak menjalin kerjasama 

dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan dengan frekuensi responden 

sebanyak 11 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R28 dan R10 

‘’Kerjasama yang saya lakukan untuk pengembangan profesionalitas 
berkelanjutan adalah dengan saya bekerja sama dengan teman saya 
untuk membuat penelitian mengenai layanan pinjam mandiri. 
Nantinya tulisan saya ini akan saya gunakan untuk membuat artikel 
tentang perpustakaan ini.’’(R28) 

Responden lain berpendapat 

‘’Kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan 
profesionalitas berkelanjutan adalah bergabung dengan asosiasi 
perpustakaan. Dan juga menjalin kerjasama antar perpustakaan yang 
berguna untuk sharing infofmasi mengenai perkembangan 
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perpustakaan saat ini. Jika perpustakaan yang 1 dengan yang lain 
ada kerjasama maka apabila perpustakaan yang 1 membutuhkan 
bantuan untuk bahan pustakaanya akan lebih mudah untuk 
peminjamannya. Kerjasama seperti ini akan dilakukan secara terus-
menerus agar pengguna juga mendapat kemudahan dalam 
memanfaatkan bahan pustaka.’’(R10) 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama F % 

1 kali kejasama 12 16.9 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 48 67.6 

Lainnya 11 15.5 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16.9% melakukan kerjasama dengan jumlah 1 kali kerjasama 

dengan frekuensi responden sebanyak 12 orang. Sebanyak 67.6% responden 

melakukan kerjasama dengan cara terus menerus dengan frekuensi responden 

sebanyak 48 orang sedangkan 15.5% tidak melakukan kerjasama denganfrekuensi 

responden sebanyak 11 orang. 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja f % 

Proker dalam pengembangan pustaka 26 36.6 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 18 25.4 

Proker dalam pelayanan jasa 27 38.0 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 36.6% responden 
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memilihprogram kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi 

responden sebanyak 26 orang. Sebanyak 25.4% memilih program kerja 

pengembangan system informasi dengan frekuensi responden sebanyak 18 orang. 

Sebanyak 38.0% memilih program kerja dalam pelayanan jasa denganfrekuensi 

responden sebanyak 27 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R7 

Perpustakaan disini dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 2 program 
kerja untuk pengembangan perpustakaan. Antara lain yaitu program 
kerja dalam pengembangan bahan pustaka dan program kerja dalam 
mengembangakan pelayanan  jasa untuk para pengguna 
perpustakaan. Diharapkan dengan diadakan perbaikan dalam 
pengembangan layanan jasanya para pengguna merasa nyaman 
dalam memanfaatan perpustakaan.(R7)  

Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 13 18.3 

2 kali Program kerja 25 35.2 

3 kali program kerja 33 46.5 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 18.3% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 1 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. 

Sebanyak 35.3% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu setahun 

adalah 2 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 25 orang. Sebanyak 

46.5% jumlah program kerja yang dilakukan selama setahunadalah 3 program 

kerja dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 
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Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

F % f % 

Artikel ilmiah 57 80.3 14 19.7 

Laporan hasil Penelitian 7 9.9 64 90.1 

Buku 4 5.6 67 94.4 

Resensi 6 8.5 65 91.5 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 80.3% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 57 orang sedangkan sebanyak 19.7% belum 

menghasilkan artikel ilmiah dengan frekuensi responden sebanyak 14 orang. 

Sebanyak 9.9% menghasilkan karya berupa laporan penelitian dengan frekuensi 

responden sebanyak 7 orang sedangkan sebanyak 90.1% belum menghasilkan 

laporan penelitian dengan frekuensi responden sebanyak 64 orang. Sebanyak 

5.6% menghasilkan karya berupa buku dengan frekuensi responden sebanyak  4 

orang sedangkan sebanyak 94.4% belum menghasilkan buku dengan frekuensi 

responden sebanyak  67 orang. Sebanyak 8.5 % menghasilkan karya berupa 

resensi dengan frekuensi responden sebanyak  6 orang sedangkan sebanyak 91.5% 

belum menghasilkan resensi dengan frekuensi responden sebanyak  65 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R37, R31, R19 dan 18 

’’Karya artikel ilmiah lebih sering di buat karena waktu yang di 
berikan untuk pustakawan menulis itu terbatas. Sehingga kebanyakan 
dari pustakawan lebih memilih membuat karya berupa artikel ilmiah 
karena apabila memilih membuat karya berupa penelitian 
membutuhkan waktu yang banyak.’’(R37) 

Responden lain berpendapat 

‘’Setiap pustakawan pustakawan diwajibkan untuk menbuat tulisan 
atau artikel ilmiah sebagai syarat untuk meningkatkan karirnya 
sebagai pustakawan yang sekarang di sebut dengan pustakawan 
menulis. Bentuk tulisannya bermacam-macam dengan tema yang 
berkaitan dengan ilmu perpustakaan.’’(R31) 

Responden lain berpendapat 
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“saya sering membuat artikel ilmiah, laporan penelitiah bahkan saya 
sudah buku dengan judul “50 tahunperpustakaan unair”. Saya juga 
sering membuat artikel yang dipublish di warta unair. Biasanya 
setelah saya mengikuti seminar, workshop atau konfresi saya 
membuat tulisan mengenai informasi apa yang saya peroleh dari 
kegiatan tersebut.’’(R19) 

Responden lain berpendapat 

Saya pernah menulis artikel kemudian tulisan saya tersebut di 
kembangkan oleh salah satu dosen antropologi dengan judul ‘Nation 
Building Corner”. Karya saya juga pernah dimuat di prosiding ubaya 
dan artikel yang saya buat juga Jurnal. Saya seing mengikuti kegiatan 
pengembangan profesi pustakawan seperti mengikuti seminar 
workshop dan konferensi dan membuat laporan dari hasil kegiatan 
tersebut.’’(R18) 

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 39 54.9 

2 karya 14 19.7 

3 karya 6 8.5 

Lebih dari 4 6 8.5 

Lainnya 6 8.5 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 20 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 54.9% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 39 orang. Sebanyak 19.7% jumlah karya yang 

dihasilkan sebanyak 2 karya dengan frekuensi responden sebanyak 14 orang. 

Sebanyak 8.5% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 3 karya dengan frekuensi 

responden sebanyak 6 orang. Sebanyak 8.5% jumlah karya yang dihasilkan 

sebanyak lebih dari 3 karya dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. 

Sebanyak 8.5% merupakan jawaban lainnya dengan data responden belum 

menghasilkan karya dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. 
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Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 16 22.5 

Majalah 7 9.9 

Koran 1 1.4 

Prosiding 3 4.2 

Blog / Web 14 19.7 

Lainnya 30 42.3 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 22.5% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 16 orang. Sebanyak 9.9% hasil karya yang di 

publikasikan melalui majalah dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang. 

Sebanyak 1.4% hasil karya yang di publikasikan melalui koran dengan frekuensi 

responden sebanyak 1 orang. sebanyak 4.2% hasil karya yang di publikasikan 

melalui prosiding dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 19.7% 

hasil karya yang di publikasikan melalui blog/web dengan frekuensi responden 

sebanyak 14 orang. Sebanyak 42.3% responden belom mempublikasikan hasil 

karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 30 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

F % F % 

Computer 71 100.0 0 0 

Wifi 71 100.0 0 0 

CCTV 71 100.0 0 0 

Barcode 71 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 71 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 
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sebanyak 71 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 71 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 71 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 71 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R17 

‘’Menurut saya teknologi informasi yang disediakan oleh perpustkaan 
sudah bagus untuk mendukung pengembangan profesionalitas 
pustakawan. Memberi kemudahan bagi pustakawan dalam 
melaksanakan program kerjanya dan juga efisiensi kerja pustakawan. 
Kamampuan dalam pemanfaatan teknologinya juga sudah baik 
mampu mengoperasikan software maupun hardware. Namun juga 
perlu teknologi informasi yang ada d perpustakaan masih perlu di 
kembvangkan lagi untuk mendukung kegiatan pengembangan 
profesionalitas pustakawan.’’(R17) 

Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 3 4.2 

Advance 68 95.8 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bah 

wa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya 

sebanyak 71 responden telah mempunyai kemampuan dalam memanfaatkankan 

teknologi informasi yang ada di perpustakaan. Sebanyak 4.2% mempunyai tingkat 

kemampuan medium dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang sedangkan 

95.8% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi responden sebanyak 68 

orang. 
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Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 29 40.8 

Efisiensi kerja pustakawan 26 36.6 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 16 22.5 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 71 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 40.8% 

responden dengan frekuensi sebanyak 29 orang. Sebanyak 36.6% manfaat 

teknologi sebagai efisiensi kerja pustakawan. Sebanyak 22.5% manfaat teknologi 

berguna untuk meningkatkan kempuan pustakawan dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang. 

Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI f % 

Menangani hardware dan software 52 73.2 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 19 26.8 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 71 responden dengan jenis kemampuan menggunakan IT. 

Sebanyak 73.2% responden memiliki jenis kemampuan dalam menangani 

hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 52 orang. Sebanyak 

26.8% responden memiliki jenis kemampuan dalam menangani hardware dan 

software dengan frekuensi responden sebanyak 19 orang. 
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III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 71 100.0 0 0 

FKP2TN 69 97.2 2 2.8 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 71 orang. Sebanyak 97.2% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 69 orang sedangkan 2.8 belum menjalin 

asosiasi dengan FKP2TN dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R25 dan R71 

‘’Perpustakaan ini sudah bergabung dengan asosiasi dalam negeri 
seperti FPPTI dan FKP2TN  beberapa dari pustakawan disini ada 
yang menjadi pengurus. Pustakawan dsisini juga sering mengikuti 
kegiatan yang diadakan oleh asosiasi ini. Kegiatan dalam 
pengembangan profesionalitas yg diadakan oleh pihak asosiasi dalam 
negeri dilaksakan 1 bulan sekali atau kaang juga s1 tahun 
sekali.(R25)’’ 

Responden lain berpendapat 

Kami sudah menjalin kerjasama dengan asosiasi dalam negeri seperti 
FPPTI namun belum bergabung dengan FKP2TN karena universitas 
yang menaungi kami baru saja berganti status sebangai PTN oleh 
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kare itu kami belu sempat menjalin kerjasama dengan asosiasi 
FKP2TN.’’(R71) 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 32 45.1 

Workshop 20 28.2 

Diklat 10 14.1 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 9 12.7 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  45.1% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 32 orang. 28.2% 

responden pernah mengikuti seminar yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan 

frekuensi responden sebanyak 20 orang. Sebanyak 14.1% responden pernah 

mengikuti diklat dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang sedangkan 

12.7% responden lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden 9 orang.  

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 20 28.2 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 42 59.2 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 9 12.7 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  28.2% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi 
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responden sebanyak 20 orang. Sebanyak 59.2% responden pernah mengikuti 

kegiatan yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun 

dengan frekuensi responden sebanyak 42 orang sedangkan 12.7% responden 

lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam 

negeri dengan frekuensi responden 9 orang.  

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 71 100.0 

ALA 0 0 71 100.0 

ALIA 0 0 71 100.0 

CONSAL 16 22.5 55 77.5 

AUNILO 33 46.5 38 53.5 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum menjalin asosiasi dengan 

luar negeri seperti IFLA (Internasional Federation Of Librarianship Association), 

ALA (America Librarianship Association), ALIA (Australia Librarianship And 

Information Assosiation dengan frekuensi responden sebanyak 71 orang. 

Sebanyak 22.5% pernah menjalin asosiasi dengan CONSAL (Congresss Of 

Southeast Asian Librarianship ) dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang 

sedangkan 77.5% responden belum pernah menjalin asosiasi dengan CONSAL 

dengan responden sebanyak 55 orang. Sebanyak 46.5% menjalin asosiasi dengan 

AUNILO (Asean  University Network Inter-Library Online) dengan responden 

sebanyak 33 orang.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R8 dan R18 

‘’Saya pada pernah mengikuti CONSAL (Congresss Of Southeast 
Asian Librarianship ) pada bulan mei 2012 yang bertepatan berada di 
Bali. Saya menghadiri kongres tersebut dengan para pimpinan 
perpustakaan se Asia tenggara untuk mengikuti kongres 
pustakawan.’’(R8) 
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Responden lain berpendapat 

Perpustakaan sini menjalin kerjasama dengan asosiasi luar negeri 
yaitu AUNILO. Pda tahun 2016 ini saya dikirim oleh pihak 
perpustakaan untuk menghadiri workshop yang diadakan oleh 
AUNILO di Brunei Darussalam. Di perpuskaan ini ada 2 perwakilan 
yang di kirim untuk mengikuti worshop tersebu selama 4 hari dengan 
tema ‘’Workshop on Library Practice.’’(R18) 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri f % 

Seminar 20 28.2 

Workshop 13 18.3 

Diklat 0 0 

Konferensi 16 22.5 

Lainnya 22 31.0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 28.2% pernah mengikuti kegiatan seminar yang di adakan 

oleh asosiasi luar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 20 orang. 

Sebanyak 18.3% pernah mengikuti kegiatan seminar yang di adakan oleh 

asosiasiluar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. Sebanyak 

22.5% pernah mengikuti kegiatan seminar yang di adakan oleh asosiasiluar negeri 

dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang. Sedangkan 31.0% responden 

belum pernah mengikuti kegiatan yang di adakan asosiasi luar negeri dengan 

frekuensi responden sebanyak 22 orang. 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 49 69.0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 53 74.6 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 
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Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 69.0% pernah mengikuti kegiatan yang di adakan oleh asosiasi 

luar negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi responden 

sebanyak 49 orang. Sedangkan 74.6% responden belum pernah mengikuti 

kegiatan yang di adakan asosiasi luar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 

53 orang. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 26 36.6 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 38 53.5 

Lainnya 7 9.9 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 36.6% responden pernah mengikuti kegiatan seminar 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 26 orang. Sebanyak 

53.5% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi mengenai perkembangan 

profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan 

frekuensi responden sebanyak 38 orang. Sebanyak 9.9%  responden belum pernah 

mengikuti kegiatan pengembangan professional berkelanjutan yang dadakan oleh 

institusi pendidikan. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R23 

‘’Pustakawan disini sering mengikuti kegiatan pengembangan 
berkelanjutan profesi pustakawan yang diadakan oleh pihak institusi 
pendidikan. Pada tahun 2015 beberapa pustakawan dikirim untuk 
mengikuti konferesi internasional disalah satu peguruan tinggi negeri 
di Surabaya.”(R23) 
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Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

1 kali dalam sebulan 15 21.1 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 49 69.0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 7 9.9 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 21.1% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 15. Sebanyak 69.0% 

responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan professional berkelanjutan 

yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 1 kali dalam setahun 

frekuensi responden sebanyak 49 orang. Sedangkan 9.9% belum pernah mengikuti 

kegiatan pengembangan professionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan. 

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

Seminar 44 66.2 

Workshop    27 38.0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 66.2% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 44 orang. Sebanyak 38.0% 

pernah mengikuti kegiatan workshop mengenai pengembangan profesionalitas 

berkelanjutan dengan frekuensi responden sebanyak 27 orang.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-25 

 

Berikut adalah hasil probing Berikut adalah hasil probing yang dilakukan 

oleh peneliti kepada responden R9 

‘’Pustakawan disini sering mengikuti kegiatan seminar 
pengembangan professional berkelanjutan profesi pustakawan di 
adakan oleh pihak institusi perpustakaan seperti seminar mengenbai 
pengembangan pelayanan jasa perpustakaan.(R9) 

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

1 kali dalam sebulan 24 33.8 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 47 66.2 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33.8% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi perpustakaan dengan 

jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 24 orang. 

Sebanyak 66.2% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 47orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 
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Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 17 23.9 

Pihak Pemerintah 54 76.1 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 71 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 23.9% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 

17 orang. Sedangakan sebanyak 76.1% menyatakan bahwa sumber dana yang 

dipakaiuntuk pengembangan profesionalitas berkelanjutan berasal dari pihak 

pemerintah dengan frekuensi responden sebanyak 54 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R50 dan R62 

‘’Untuk sumber anggaran yang digunankan dalam kegiatan 
profesionalitas berkelanjutan berasal dari pemerintah yaitu di ambil 
dari dana APBN yang telah di berikan untuk perpustakaan. Rata-rata 
dana yang di berikan sekitar 7% itu sudah mencakup semua 
keperpluan seperti uang saku harian, akomodasi dan biaya 
pendaftaran’’(R50) 

Sedangkan responden lain berpendapat 

‘’sumber anggaran untuk kegiatan pengembangan profesionalitas 
berkelanjutan profesi pustakawan adalah berasl dari pihak 
perpustakaan dengan alokasi dana 2%-5% itu sudah mencakup uang 
saku, akomodasi dan biaya pendaftaran.’’(R62) 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase F % 

0%-5% 22 31.0 

6%-10% 49 69.0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 71 100.0 
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Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 31.0% responden 

mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 

22 orang sedangkan sebanyak 69.9% responden mengaku mendapatkan 6%-10% 

anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 49 orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 71 100.0 0 0 

Akomodasi 71 100.0 0 0 

Uang saku harian 71 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 71 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 71 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengen 

frekuensi responden sebanyak 75 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 71 100.0 

Hadiah  liburan 0 0 71 100.0 

Sertifikat 33 46.5 38 53.5 

Uang 49 69.0 22 31.0 

Piala 33 46.5 38 53.5 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 
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Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 46.5% mendapat penghargaan 

berupa sertifikat dengan frekuensi responden sebnyak 33 orang sedangkan 53.5% 

tida mendapatkan sertifikat dengan frekuensi responden sebanyak 38 orang. 

Sebanyak 69.0% mendapatkan hadiah berupa uang dengan frekuensi responden 

sebanyak 49 orang sedangkan sebanyak 31.0% tidak mendapat penghargaan 

berupa uang  dengan responden sebanyak 22 orang. 46.5% mendapat penghargaan 

berupa piala dengan frekuensi responden sebnyak 33 orang sedangkan 53.5% tida 

mendapatkan piala dengan frekuensi responden sebanyak 38 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R17 dan R59 

‘’Perpustakaan disini sudah melakukan kegiatan untuk memberikan 
penghargaan bagi pustakawan yang berprestasi. Kegiatan ini 
dilakukan dalam kurun wakutu 1 kali dalam setahun.hadaih yang d 
berikan juga beragam seperti uang, sertifikat dan juga piala. Sumber 
anggaran dana untuk pemberian penghargaan berasal dari pihak 
universitas.’’(R17) 

Responden lain berpendapat 

Disini belum ada kegiatan pemberian penghargaan untuk pustakawan 
yang berprestasi mbak biasanya yang sudah mempunyai kegiatan 
seperti itu adalah perpustakaan yang mempunyai dana besar untuk 
perpustakaan.’ (R59) 

Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 49 69.0 

Lainnya 22 31.0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya menyatakan kurun waktu pemberian penghargaan kepada pustakawan 
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berprestasi adalah 1 tahun sekali sebanyak 69.0% responden dengan frekuensi 

responden sebanyak 49 orang sedangakan 31.0% responden menyatrakan bahwa 

perpustakaaan tempat mereka bekerja belum melakukan kegiatan penghargaan 

bagi pustakawan yang berprestasi dengan frekuensi responden sebanyak 22 orang. 

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 49 69.0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 22 31.0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi yaitu berasal dari pihak universitas 69% dengan frekuensi responden 

sebanyak 49 responden sedangkan 31.0% responden menyatakan bahwan di 

perpustakaan yang menaunginya belum mengaakan kegiatan untuk memberikan 

penghargaan kepada pustakawan yang berprestasi dengan frekuensi responden 

sebanyak 22 orang. 
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Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan 

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
47 66.2 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 16 22.5 

Lainnya 8 11.3 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 66.2% menggunakan 

kajian periodik terhadap program pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 47 orang. Sebanyak 22.5% 

menggunakan laporan mengenai program kerja yang telah dilakukan oleh 

pustakawan terhadap pengembangan profesionalitas berkelanjutan pustakawan 

dengan frekuesnsi sebanyak 16 orang. Sedangkan sebanyak 11.3% belum 

melakukan evaluasi kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 8 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R25 dan R68. 

Perpustakaan disini setiap setahun sekali mengadakan evaluasi 
mengenai kegiatan pengembangan professional berkelanjutan profesi 
pustakawan dengan cara melakukan kajian perodik terhadap program 
pengembangan pustakawan secara menyeluruh agar dapat melihat 
sejauh mana pustakawan mengembangkan profesinya dan juga untuk 
melihat inovasi apa yang diberikan untuk perpuspustakaan untuk 
lebih berkembang lagi.’’ (R25) 

Sedangakan responden yang lain berpendapat 
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‘’Di perpustakaan sini belum diadakan kegiatan dalam 
pengembangan profesionalitas pustakawan mbak mungkin karena 
disini tenang pustakawannya yang sedikit dan belum terlalu aktif 
untuk mengikuti perkembangan profesionalitas berkelanjutan profesi 
pustakawan.’’ (R68) 
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Temuan Data pada masing-masing Perpustakaan Perguruan Tinggi di 

Surabaya 

 

Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin F % 

Laki-laki 13 81.3 

Perempuan 3 18.8 

Total 16 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 16 responden, 

Berjenis kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 81.3% dan frekuensi 

sebanyak 13 orang. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih 

sedikit, yaitu presentase sebesar 18.8% dan frekuensi sebanyak 3 orang. 

 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 0 0 

31-40 tahun 0 0 

41-50 tahun 8 50.0 

51-60 tahun 8 50.0 

Total 16 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 
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Karakteristik Pustakawan pada tabel III.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 71 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia sekitar 41-50  tahun 

presentase sejumlah 50.0% dengan frekuensi sebanyak 8 orang, usia 51-60 

presentase sejumlah 50.0% dengan frekuensi sebanyak 8 orang. 

 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 16 100.0 0 0 

Workshop 16 100.0 0 0 

Konferensi 4 25.0 12 75 

Pelatihan Eksternal 8 50.0 8 50.0 

Pelatihan di tempat kerja 3 18.8 13 81.3 

Program belajar mandiri 2 12.5 14 87.5 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 
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Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 16 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

16 orang. Sebanyak 100% mengikuti workshop dengan frekuensi 16 0rang 

Sebanyak 25% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 4 orang 

sedangkan 75% tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 12 orang. Sebanyak 

50% mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi 8 orang sedangkan 50% 

tidak mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi sebanyak 8 orang. Sebanyak 

18.8% mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan frekuensi 3 orang sedangkan 

81.3% tidak mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan frekuensi 13 orang. 

Sebanyak 12.5% mengikuti program belajar mandiri dengan frekuensi 2 orang 

sedangkan 87.5%  tidak mengikuti program belajar mandiri dengan frekuensi 14 

orang. Sebanyak 12.5% mengikuti kegiatan member bimbingan dengan frekuensi 

2 orang sedangkan 100% tidak mengikuti kegiatan memberi bimbingan dengan 

frekuensi 16 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R12 

Kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan pada profesi 
pustakawan inidalam kurun aktu setahun perpustakawan mendapat 
jatahb 1-2 kali karena yang diikutkan dalam kegiatan semaccam ini 
bergantian agar seluruh pustakawan dapat mengikuti kegiatan ini 
dengan adil. Kegiatan berupa seminar biasanya waktunya sehari 
namun seperti workshop dan konferensi 3-7 hari.’’(R12) 

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 7 43.8 

2 kali pelatihan kerja 8 50.0 

3 kali pelatihan keja 1 6.3 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 16 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 
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Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 43.8% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 7 orang. Sebanyak 50.0% 

jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 8 orang. Sebanyak 6.3% 

jumlah kegiatan yang diikuti 3 kali dengan frekuensi 1 orang.  

Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 16 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 16 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 16 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 
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Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan F % 

Referensi 1 6.3 

Sirkulasi 1 6.3 

Layanan public 3 18.8 

Pengolahan 4 25.0 

Pengadaan 1 6.3 

Pemasaran dan kerjasama 2 12.5 

Reserve 3 6.3 

IT 0 0 

Koleksi khusus 0 0 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 3 18.8 

Audiovisual 1 6.3 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 6.3% berada diruang 

Referensi dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 6.3% berada diruang Sirkulasi 

dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 18.8% berada diruang Layanan public 

dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 25.0% berada di ruang Pengolahan dengan 

frekuensi 4 orang. Sebanyak 6.3% berada di ruang Pengadaan dengan frekuensi 1 

orang. Sebanyak 12.5% berada di ruang Pemasaran dan kerjasama dengan 

frekuensi 2 orang. Sebanyak 18.8% berada di ruang sekretariat dengan frekuensi 3 

orang. Sebanyak 6.3% berada di ruang Audio visual dengan frekuensi 1 orang. 

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja f % 

Sesuai dengan tugas kerja 15 93.8 

Teknologi informasi 1 6.3 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 
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Berdasarkan  tabel III.7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

93.8% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan kerja yang sesuai 

dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 15 orang. Sebanyak 6.3% 

telah mengikuti pelatihan keahlian Teknologi informasi dengan frekuensi 1 orang. 

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan f % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 16 orang. 
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Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 9 56.3 7 43.8 

Blog/ Web 10 62.5 6 37.5 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 7 43.8 9 56.3 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 56.3% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

9 orang sedangkan 43.8% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah dengan 

frekuensi responden sebanyak 7 orang. Sebanyak 62.5% melalui Blog/ web 

dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang sedangkan 37.5% tidak membaca 

melaui blog/ web dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. Sebanyak 43.8% 

mengikuti perkembangan tulisan pustakawan dengan cara mengikuti seminar 

dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang sedangkan 56.3% tidak mengikuti 

perkembangan tulisan dengan cara mengikuti seminar dengan responden sebanyak  

9 orang 

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 4 25 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 7 43.8 

1-2 kali sebulan 5 31.3 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 
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Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 25% responden setiap hari melakukan kegiatan membaca 

artikel dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. Sebanyak 43.8% 

melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan frekuensi responden 

sebanyak 7 orang. Sebanyak 31.3% responden melakukan kegiatan membaca 

sebanyak 1-2 kali sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang. 

Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 16 100 0 0 

Melalui situs web gratis 8 50 8 50 

Melalui database query 11 68.8 5 31.3 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses artikel jurnal/ majalah perpustakaan 

melalui berlangganan secara pribadi atau institusi dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang. Sebanyak 50% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan 

melalui web gratis dengan frekuensi 8 orang sedangkan 50% responden tidak 

mengakses artikel melalui web gratis dengan frekuensi sebanyak 5 orang. 

Sebanyak 68.8% responden membaca artikel melalui database query yang di 

sediakan perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 11 orang sedangkan 

31.3% responden tidak membaca artkel melalui database query yang di sediakan 

perpustakaan dengan responden sebanyak 5 orang. 
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Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 7 43.8 

1-2 jurnal 9 56.3 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 43.8 jumlah jurnal/ majalah perpustakaan yang dibaca secara 

teratur sebanyak 3-5 jurnal dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang. 

Sebanyak 56.3% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara teratur 

sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 9 orang.  

Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan f % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 1 6.3 

6-9 blog/ feeds 2 12.5 

3-5 blog/ feeds 11 68.8 

Kurang dari 2 blog/ feeds 0 0 

Lainnya 2 12.5 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

6.3% responden belangganan lebih dari 10 blog/feeds tentang puerpustakaan 

dengan frekuensi sebnyak 1 orang. Sebanyak 12.5% responden belangganan 3-5 

blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak 2 orang. 68.8% 

responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan 

frekuensi sebnyak 11 orang. 12.5% responden lainnya tidak belangganan 

blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak  2 orang. 
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Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 16 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 16 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 0 0 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 16 100 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden menjalin kerjasama antar perpustakaan untuk 

pengembangan professionalitas berkelanjutan dengan frekuensi sebanyak 16 

orang.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R10 

‘’Kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan 
profesionalitas berkelanjutan adalah bergabung dengan asosiasi 
perpustakaan. Dan juga menjalin kerjasama antar perpustakaan yang 
berguna untuk sharing infofmasi mengenai perkembangan 
perpustakaan saat ini. Jika perpustakaan yang 1 dengan yang lain 
ada kerjasama maka apabila perpustakaan yang 1 membutuhkan 
bantuan untuk bahan pustakaanya akan lebih mudah untuk 
peminjamannya. Kerjasama seperti ini akan dilakukan secara terus-
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menerus agar pengguna juga mendapat kemudahan dalam 
memanfaatkan bahan pustaka.’’(R10) 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama F % 

1 kali kejasama 0 0 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 16 100 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden melakukan kerjasama dengan cara terus 

menerus dengan frekuensi responden sebanyak 16 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja f % 

Proker dalam pengembangan pustaka 8 50 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 4 25 

Proker dalam pelayanan jasa 4 25 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 50% responden 

memilihprogram kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi 

responden sebanyak 8 orang. Sebanyak 25% memilih program kerja 

pengembangan system informasi dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

Sebanyak 25% memilih program kerja dalam pelayanan jasa denganfrekuensi 

responden sebanyak 4 orang. 
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Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R7 

Perpustakaan disini dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 2 program 
kerja untuk pengembangan perpustakaan. Antara lain yaitu program 
kerja dalam pengembangan bahan pustaka dan program kerja dalam 
mengembangakan pelayanan  jasa untuk para pengguna 
perpustakaan. Diharapkan dengan diadakan perbaikan dalam 
pengembangan layanan jasanya para pengguna merasa nyaman 
dalam memanfaatan perpustakaan.(R7 

 

Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 0 0 

2 kali Program kerja 16 100 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 2 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang.  

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

F % f % 

Artikel ilmiah 13 81.3 3 18.8 

Laporan hasil Penelitian 4 25 12 75 

Buku 1 6.3 15 93.8 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 81.3% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 13 orang sedangkan sebanyak 18.8% belum 
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menghasilkan artikel ilmiah dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang. 

Sebanyak 25% menghasilkan karya berupa laporan penelitian dengan frekuensi 

responden sebanyak 4 orang sedangkan sebanyak 75% belum menghasilkan 

laporan penelitian dengan frekuensi responden sebanyak 12 orang. Sebanyak 

6.3% menghasilkan karya berupa buku dengan frekuensi responden sebanyak  1 

orang sedangkan sebanyak 93.8% belum menghasilkan buku dengan frekuensi 

responden sebanyak  1 orang.  

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 2 12.5 

2 karya 7 43.8 

3 karya 4 25.0 

Lebih dari 4 3 18.8 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no.20 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 12.5% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 43.8% jumlah karya yang 

dihasilkan sebanyak 2 karya dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang. 

Sebanyak 25% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 3 karya dengan frekuensi 

responden sebanyak 4 orang. Sebanyak 18.8% jumlah karya yang dihasilkan 

sebanyak lebih dari 4 karya dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang.  

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 3 18.8 

Majalah 3 18.8 

Koran 0 0 

Prosiding 1 6.3 

Blog / Web 8 50 

Lainnya 1 6.3 

Total  100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 
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Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 18.8% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 18.8% hasil karya yang di 

publikasikan melalui majalah dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang. 

Sebanyak 6.3% hasil karya yang di publikasikan melalui prosiding dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. sebanyak 50% hasil karya yang di 

publikasikan melalui blog/web dengan frekuensi responden sebanyak 8 orang. 

Sebanyak 6.3% responden belom mempublikasikan hasil karyanya dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

F % f % 

Computer 16 100.0 0 0 

Wifi 16 100.0 0 0 

CCTV 16 100.0 0 0 

Barcode 16 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 16 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 16 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 16 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 71 orang. 
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Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 3 18.8 

Advance 13 81.3 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bah 

wa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya 

sebanyak 16 responden telah mempunyai kemampuan dalam memanfaatkankan 

teknologi informasi yang ada di perpustakaan. Sebanyak 18.8% mempunyai 

tingkat kemampuan medium dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang 

sedangkan 81.3% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi responden 

sebanyak 13 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 6 37.5 

Efisiensi kerja pustakawan 6 37.5 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 4 25.0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 37.5% 

responden dengan frekuensi sebanyak 6 orang. Sebanyak 37,5% manfaat 

teknologi sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan frekuensi sebanyak 6 orang.. 

Sebanyak 25% manfaat teknologi berguna untuk meningkatkan kempuan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 
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Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI f % 

Menangani hardware dan software 10 62.5 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 6 37.5 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16 responden dengan jenis kemampuan menggunakan IT. 

Sebanyak 62.5% responden memiliki jenis kemampuan dalam menangani 

hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang. Sebanyak 

37.5% responden memiliki jenis kemampuan dalam menangani hardware dan 

software dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % f % 

FPPTI 16 100 0 0 

FKP2TN 16 100 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 
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menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang. Sebanyak 100% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

Seminar 11 68.8 

Workshop 2 12.5 

Diklat 3 18.8 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  68.8% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 11 orang. 12.5% 

responden pernah mengikuti seminar yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 18.8% responden pernah 

mengikuti diklat dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang 

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

1 kali dalam sebulan 4 25 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 12 75 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  25% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi 

responden sebanyak 4 orang. Sebanyak 75% responden pernah mengikuti 
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kegiatan yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun 

dengan frekuensi responden sebanyak 12 orang. 

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

F % F % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 16 100 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% pernah menjalin asosiasi dengan CONSAL 

(Congresss Of Southeast Asian Librarianship ) dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang sedangkan 100% responden belum pernah menjalin asosiasi 

dengan CONSAL dengan responden sebanyak 55 orang.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R8  

‘’Saya pada pernah mengikuti CONSAL (Congresss Of Southeast 
Asian Librarianship ) pada bulan mei 2012 yang bertepatan berada di 
Bali. Saya menghadiri kongres tersebut dengan para pimpinan 
perpustakaan se Asia tenggara untuk mengikuti kongres 
pustakawan.’’(R8) 

 
Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 16 100 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 
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Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 22.5% pernah mengikuti kegiatan seminar yang di adakan 

oleh asosiasiluar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang.  

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri f % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 2 12.5 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 14 87.5 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 12.5% pernah mengikuti kegiatan yang di adakan oleh asosiasi 

luar negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi responden 

sebanyak 2 orang. Sedangkan 87.5% responden belum pernah mengikuti kegiatan 

yang di adakan asosiasi luar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 14 

orang. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 7 43.8 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 9 56.3 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 43.8% responden pernah mengikuti kegiatan seminar 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang. Sebanyak 
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56.3% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi mengenai perkembangan 

profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang. 

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

1 kali dalam sebulan 2 12.5 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 14 87.5 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 12.5% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 

87.5% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan professional 

berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 1 kali dalam 

setahun frekuensi responden sebanyak 14 orang 

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

Seminar 16 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang.  
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Berikut adalah hasil probing Berikut adalah hasil probing yang dilakukan 

oleh peneliti kepada responden R9 

‘’Pustakawan disini sering mengikuti kegiatan seminar 
pengembangan professional berkelanjutan profesi pustakawan di 
adakan oleh pihak institusi perpustakaan seperti seminar mengenbai 
pengembangan pelayanan jasa perpustakaan.(R9) 
 

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

1 kali dalam sebulan 6 37.5 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 10 62.5 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 37.5% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi perpustakaan dengan 

jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. 

Sebanyak 62.5% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 10 orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 
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Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 16 100 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak pemerintah dengan frekuensi responden sebanyak 

16 orang.  

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 0 0 

6%-10% 16 100 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah sebanyak 100% 

responden mengaku mendapatkan 6%-10% anggaran dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang. 
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Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 16 100.0 0 0 

Akomodasi 16 100.0 0 0 

Uang saku harian 16 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 16 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 16 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengen 

frekuensi responden sebanyak 16 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 16 100 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% mendapatkan hadiah berupa 

uang dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang. 
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Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 16 100 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya menyatakan kurun waktu pemberian penghargaan kepada pustakawan 

berprestasi adalah 1 tahun sekali sebanyak 100% responden dengan frekuensi 

responden sebanyak 16 orang.  

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 16 100 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi yaitu berasal dari pihak universitas 100% dengan frekuensi responden 

sebanyak 16 orang. 
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Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan

kepustakawanan 
0 0 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 16 100 

Lainnya 0 0 

Total 16 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan adalah sebanyak 100% menggunakan laporan 

mengenai program kerja yang telah dilakukan oleh pustakawan terhadap 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan pustakawan dengan frekuesnsi 

sebanyak 16 orang.  

 

Perpustakaan Universitas Airlangga 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 10 30.3 

Perempuan 23 69.7 

Total 33 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 
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Pada tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 33 responden, 

Berjenis kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 30.3% dan frekuensi 

sebanyak 10 orang. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih 

sedikit, yaitu presentase sebesar 69.7% dan frekuensi sebanyak 23 orang. 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur responden 

Usia f % 

21-30 tahun 6 18.2 

31-40 tahun 17 51.5 

41-50 tahun 9 27.3 

51-60 tahun 1 3.0 

Total 33 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel 3.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 33 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia sekitar 21-60 tahun. 

Dengan rincian usia 21-30 tahun presentase sejumlah 18.2% dengan frekuensi 

sebanyak 6 orang, usia 31-40 tahun presentase sebesar 51.5% dengan frekuensi 

sebanyak 17 orang, usia 41-50  tahun presentase sejumlah 27.3% dengan 

frekuensi sebanyak 9 orang, usia 51-60 presentase sejumlah 3% dengan frekuensi 

sebanyak 1 orang. 

 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 
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pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 33 100 0 0 

Workshop 32 97.0 1 3.0 

Konferensi 17 51.5 16 48.5 

Pelatihan Eksternal 12 36.4 21 63,6 

Pelatihan di tempat kerja 16 100 0 0 

Program belajar mandiri 2 6.1 31 93.9 

Memberi bimbingan 3 9.1 30 90.9 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 33 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

16 orang. Sebanyak 97.0% mengikuti workshop dengan frekuensi 32 0rang 

sedangkan 3% tidak mengikuti kegiatan workshop dengan frekuensi 1 orang. 

Sebanyak 51.5% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 17 orang 

sedangkan 48.5% tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 16 orang. 

Sebanyak 36.4% mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi 12 orang 

sedangkan 63.6% tidak mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi sebanyak 

21 orang. Sebanyak 100% mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan frekuensi 33 

orang. Sebanyak 6.1% mengikuti program belajar mandiri dengan frekuensi 2 

orang sedangkan 93.9%  tidak mengikuti program belajar mandiri dengan 
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frekuensi 31 orang. Sebanyak 9.1% mengikuti kegiatan member bimbingan 

dengan frekuensi 3 orang sedangkan 90.9% tidak mengikuti kegiatan member 

bimbingan dengan frekuensi 30 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R18 

‘’kegiatan pengembangan profesionaitasberkelanjutan mengenai 
profesi pustakawan adalah dengan mengikuti seminar, workshop, dan 
juga konferensi. Pada tahun 2014 saya mengikuti kongres pancasila 
ke IV di universitas Patimura di ambon, saya membuat call  for paper 
dengen judul Nation Building Corner dan juga saya mengirimkan call 
for paper mengenai kepustakawanan dan melakukan presentasi UTC 
Ubaya di trawas pada tahun 2013. Saya juga pernah dikirim untuk 
magang selama 2 minggu di Universitas Putra Malaysia untuk belajar 
mengenai kehumasan dan seluruh biaya di tanggung oleh pihak 
universitas’’(R18) 
 

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja F % 

1 kali pelatihan kerja 13 39.4 

2 kali pelatihan kerja 12 36.4 

3 kali pelatihan keja 4 12.1 

Lainnya 4 12.1 

Total 33 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 33 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 39.4% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 13 orang. Sebanyak 36.4% 

jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 12 orang. Sebanyak 12.1% 

jumlah kegiatan yang diikuti 3 kali dengan frekuensi 4 orang. Sebanyak 12.1% 

jumlah kegiatan yang diikuti lebih dari 3 kali (Lainnya) dengan frekuensi 4 orang. 
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Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 16 100 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 16 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 16 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan F % 

Referensi 3 9.1 

Sirkulasi 6 18.2 

Layanan public 2 6.1 

Pengolahan 8 24.2 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 0 0 

IT 2 6.1 

Koleksi khusus 1 3.0 

Skripsi 3 9.1 

Pelatihan dan pengembangan 1 3.1 

Amcor 1 3.0 

Psycor dan Fisip 2 6.1 

Majalah 1 3.0 

Sekretariat 0 0 

Audiovisual 0 0 

Humas 2 6.1 

E Lib 1 3.0 

Total 33 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 9.1% berada diruang 
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Referensi dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 18.2% berada diruang Sirkulasi 

dengan frekuensi 6 orang. Sebanyak 6.1% berada diruang Layanan public dengan 

frekuensi 12 orang. Sebanyak 24.2% berada di ruang Pengolahan dengan 

frekuensi 8 orang. Sebanyak 6.1% berada di ruang IT dengan frekuensi 2 orang. 

Sebanyak 3.1% berada di ruang Koleksi khusus dengan frekuensi 1 orang. 

Sebanyak 9.1% berada di ruang Skripsi dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 3.0% 

berada di ruang Pelatihan dan pengembangan dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 

3.0% berada di ruang Amcor dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 6.1% berada di 

ruang Pcycor dan fisip dengan frekuensi 2 orang. Sebanyak 3.0% berada di ruang 

Majalah dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 6.1% berada di ruang Humas dengan 

frekuensi 2 orang. Sebanyak 3.1% berada di ruang E-Lib dengan frekuensi 1 

orang. 

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja f % 

Sesuai dengan tugas kerja 30 90.9 

Teknologi informasi 3 9.1 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III.7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

90.9% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan kerja yang sesuai 

dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 30 orang. Sebanyak 9.1% 

telah mengikuti pelatihan keahlian Teknologi informasi dengan frekuensi 3 orang. 
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Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 33 orang. 

Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 12 36.4 21 63.6 

Blog/ Web 32 97.0 1 3.0 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 10 30.3 23 69 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 36.4% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 
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melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

12 orang sedangkan 63.6% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah 

dengan frekuensi responden sebanyak 21orang. Sebanyak 97.0% melalui Blog/ 

web dengan frekuensi responden sebanyak 32 orang sedangkan 3.0% tidak 

membaca melaui blog/ web dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Sebanyak 30.3% mengikuti perkembangan tulisan pustakawan dengan cara 

mengikuti seminar dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang sedangkan 

69.7% tidak mengikuti perkembangan tulisan dengan cara mengikuti seminar 

dengan responden sebanyak 23 orang. 

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 2 6.1 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 15 45.5 

1-2 kali sebulan 16 48.5 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 6.1% responden setiap hari melakukan kegiatan membaca 

artikel dengan frekuensi responden sebanyak 2orang. Sebanyak 45.5% melakukan 

kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan frekuensi responden sebanyak 15 

orang. Sebanyak 48.5% responden melakukan kegiatan membaca sebanyak 1-2 

kali sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 16 orang. 
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Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 0 0 0 0 

Melalui situs web gratis 33 100 0 0 

Melalui database query 33 100 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

web gratis dengan frekuensi 33 orang. Sebanyak 100%  responden membaca 

artikel melalui database query yang di sediakan perpustakaan dengan frekuensi 

responden sebanyak 33 orang  

 

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 23 69.7 

1-2 jurnal 10 30.3 

Lainnya 1 1.4 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 69.7% jumlah jurnal/ majalah perpustakaan yang dibaca 

secara teratur sebanyak 3-5 jurnal dengan frekuensi responden sebanyak 23 orang. 

Sebanyak 30.3% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara teratur 

sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 10 orang.  
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Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 0 0 

6-9 blog/ feeds 1 3.0 

3-5 blog/ feeds 21 63.6 

Kurang dari 2 blog/ feeds 11 33.3 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

3.0% responden belangganan 6-9 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan 

frekuensi sebnyak 1 orang. 63.6% responden belangganan 3-5 blog/feeds tentang 

puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak 21 orang. 33.3% responden belangganan 

kurang dari 2 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan frekuensi sebnyak 11 

orang. 

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 33 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 33 orang.  
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Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 8 24.2 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 25 75.8 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 24.2% responden menjalin kerjasama antar pustakawan untuk 

pengembangan professionalitas berkelanjutan dengan frekuensi sebanyak 8 orang. 

Sebanyak 75.8% responden menjalin kerjasama antar perpustakaan untuk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan dengan frekuensi responden 

sebanyak 25 orang.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R28  

‘’Kerjasama yang saya lakukan untuk pengembangan profesionalitas 
berkelanjutan adalah dengan saya bekerja sama dengan teman saya 
untuk membuat penelitian mengenai layanan pinjam mandiri. 
Nantinya tulisan saya ini akan saya gunakan untuk membuat artikel 
tentang perpustakaan ini.’’(R28) 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama f % 

1 kali kejasama 8 24.2 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 25 75.8 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 24.2% melakukan kerjasama dengan jumlah 1 kali kerjasama 
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dengan frekuensi responden sebanyak 8 orang. Sebanyak 75.8% responden 

melakukan kerjasama dengan cara terus menerus dengan frekuensi responden 

sebanyak 33 orang 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja f % 

Proker dalam pengembangan pustaka 9 27.3 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 12 36.4 

Proker dalam pelayanan jasa 12 36.4 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 27.3% responden memilih 

program kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi responden 

sebanyak 9 orang. Sebanyak 36.4% memilih program kerja pengembangan system 

informasi dengan frekuensi responden sebanyak 12 orang. Sebanyak 36.4% 

memilih program kerja dalam pelayanan jasa denganfrekuensi responden 

sebanyak 12 orang. 

Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 0 0 

2 kali Program kerja 0 0 

3 kali program kerja 33 100 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 46.5% jumlah program kerja yang dilakukan selama 

setahunadalah 3 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 
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Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

f % f % 

Artikel ilmiah 23 69.7 10 30.3 

Laporan hasil Penelitian 2 6.1 31 93.9 

Buku 2 6.1 31 93.9 

Resensi 6 18.2 27 81.8 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 69.7% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 23 orang sedangkan sebanyak 30.3% belum 

menghasilkan artikel ilmiah dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang. 

Sebanyak 6.1% menghasilkan karya berupa laporan penelitian dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang sedangkan sebanyak 93.9% belum menghasilkan 

laporan penelitian dengan frekuensi responden sebanyak 31 orang. Sebanyak 

6.1% menghasilkan karya berupa buku dengan frekuensi responden sebanyak  2 

orang sedangkan sebanyak 93.9% belum menghasilkan buku dengan frekuensi 

responden sebanyak  31 orang. Sebanyak 18.2% menghasilkan karya berupa 

resensi dengan frekuensi responden sebanyak  6 orang sedangkan sebanyak 81.8% 

belum menghasilkan resensi dengan frekuensi responden sebanyak  27 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R31 

 ‘’Setiap pustakawan pustakawan diwajibkan untuk menbuat tulisan 
atau artikel ilmiah sebagai syarat untuk meningkatkan karirnya 
sebagai pustakawan yang sekarang di sebut dengan pustakawan 
menulis. Bentuk tulisannya bermacam-macam dengan tema yang 
berkaitan dengan ilmu perpustakaan.’’(R31) 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-69 

 

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 23 69.7 

2 karya 1 3.0 

3 karya 0 0 

Lebih dari 4 3 9.1 

Lainnya 6 18.2 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no.20 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 69.7% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 23 orang. Sebanyak 3.0% jumlah karya yang 

dihasilkan sebanyak 2 karya dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Sebanyak 9.1% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak lebih dari 4 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 18.2% merupakan jawaban 

lainnya dengan data responden belum menghasilkan karya dengan frekuensi 

responden sebanyak 6 orang. 

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 5 15.2 

Majalah 2 6.1 

Koran 0 0 

Prosiding 2 6.1 

Blog / Web 6 18.2 

Lainnya 18 54.5 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 15.2% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang. Sebanyak 6.1% hasil karya yang di 

publikasikan melalui majalah dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Sebanyak 6.1% hasil karya yang di publikasikan melalui prosiding dengan 
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frekuensi responden sebanyak 2 orang. sebanyak 18.2% hasil karya yang di 

publikasikan melalui blog/web dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. 

Sebanyak 54.5% responden belom mempublikasikan hasil karyanya dengan 

frekuensi responden sebanyak 18 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

f % f % 

Computer 33 100.0 0 0 

Wifi 33 100.0 0 0 

CCTV 33 100.0 0 0 

Barcode 33 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 33 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 33 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 33 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 33 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R17 

‘’Menurut saya teknologi informasi yang disediakan oleh perpustkaan 
sudah bagus untuk mendukung pengembangan profesionalitas 
pustakawan. Memberi kemudahan bagi pustakawan dalam 
melaksanakan program kerjanya dan juga efisiensi kerja pustakawan. 
Kamampuan dalam pemanfaatan teknologinya juga sudah baik 
mampu mengoperasikan software maupun hardware. Namun juga 
perlu teknologi informasi yang ada d perpustakaan masih perlu di 
kembvangkan lagi untuk mendukung kegiatan pengembangan 
profesionalitas pustakawan.’’(R17) 
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Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 33 100 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33 responden telah mempunyai kemampuan dalam 

memanfaatkankan teknologi informasi yang ada di perpustakaan. Sebanyak 100% 

mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan f % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 12 36.4 

Efisiensi kerja pustakawan 11 33.3 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 10 30.3 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 36.4% 

responden dengan frekuensi sebanyak 12 orang. Sebanyak 33.3% manfaat 

teknologi sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan responden 11 orang.. 

Sebanyak 30.3% manfaat teknologi berguna untuk meningkatkan kempuan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang. 
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Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI F % 

Menangani hardware dan software 20 60.6 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 13 39.4 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33 responden dengan jenis kemampuan menggunakan IT. 

Sebanyak 60.6% responden memiliki jenis kemampuan dalam menangani 

hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 20 orang. Sebanyak 

39.4% responden memiliki jenis kemampuan dalam menejemrn jaringan dengan 

frekuensi responden sebanyak 13 orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 33 100.0 0 0 

FKP2TN 33 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-73 

 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 33 orang. Sebanyak 100.0% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R25  

‘’Perpustakaan ini sudah bergabung dengan asosiasi dalam negeri 
seperti FPPTI dan FKP2TN  beberapa dari pustakawan disini ada 
yang menjadi pengurus. Pustakawan dsisini juga sering mengikuti 
kegiatan yang diadakan oleh asosiasi ini. Kegiatan dalam 
pengembangan profesionalitas yg diadakan oleh pihak asosiasi dalam 
negeri dilaksakan 1 bulan sekali atau kaang juga s1 tahun 
sekali.(R25)’ 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 12 36.4 

Workshop 10 30.3 

Diklat 7 21.2 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 4 12.1 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no.27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  36.4% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 12 orang. Sebanyak 

30.3% responden pernah mengikuti workshop yang diadakan asosiasi dalam 

negeri dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang. Sebanyak 21.2% 

responden pernah mengikuti diklat dengan frekuensi responden sebanyak 7 orang 

sedangkan 12.1% responden lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden 4 orang.  
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Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 12 36.4 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 17 51.5 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 4 12.1 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  36.4% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi 

responden sebanyak 12 orang. Sebanyak 51.5% responden pernah mengikuti 

kegiatan yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun 

dengan frekuensi responden sebanyak 17 orang sedangkan 12.1% responden 

lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam 

negeri dengan frekuensi responden 4 orang.  

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

F % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 33 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% Sebanyak 46.5% menjalin asosiasi dengan AUNILO 
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(Asean  University Network Inter-Library Online) dengan responden sebanyak 33 

orang.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R18 

Perpustakaan sini menjalin kerjasama dengan asosiasi luar negeri 
yaitu AUNILO. Pda tahun 2016 ini saya dikirim oleh pihak 
perpustakaan untuk menghadiri workshop yang diadakan oleh 
AUNILO di Brunei Darussalam. Di perpuskaan ini ada 2 perwakilan 
yang di kirim untuk mengikuti worshop tersebu selama 4 hari dengan 
tema ‘’Workshop on Library Practice.’’(R18) 
 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri f % 

Seminar 20 60.6 

Workshop 13 39.4 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 66.6% pernah mengikuti kegiatan seminar yang di adakan 

oleh asosiasi luar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 20 orang. 

Sebanyak 39.4% pernah mengikuti kegiatan konferensi yang di adakan oleh 

asosiasiluar negeri dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 33 100.0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 
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Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% pernah mengikuti kegiatan yang di adakan oleh 

asosiasi luar negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi 

responden sebanyak 33 orang. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 13 39.4 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 20 60.6 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 39.4% responden pernah mengikuti kegiatan seminar 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. Sebanyak 

60.6% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi mengenai perkembangan 

profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan 

frekuensi responden sebanyak 20 orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R23 

‘’Pustakawan disini sering mengikuti kegiatan pengembangan 
berkelanjutan profesi pustakawan yang diadakan oleh pihak institusi 
pendidikan. Pada tahun 2015 beberapa pustakawan dikirim untuk 
mengikuti konferesi internasional disalah satu peguruan tinggi negeri 
di Surabaya.”(R23 
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Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

1 kali dalam sebulan 13 39.4 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 20 60.6 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 39.4% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. Sebanyak 

60.6% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan professional 

berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 1 kali dalam 

setahun frekuensi responden sebanyak 20 orang.  

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

Seminar 10 30.3 

Workshop 23 69.7 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 30.3% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 10 orang. Sebanyak 69.7% 

pernah mengikuti kegiatan workshop mengenai pengembangan profesionalitas 

berkelanjutan dengan frekuensi responden sebanyak 23 orang.  
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Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

1 kali dalam sebulan 13 39.4 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 20 60.6 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 39.4% responden pernak mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh intitusi perpustakaan dengan 

jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi responden sebanyak 13 orang. 

Sebanyak 60.6% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 20 orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 33 100.0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 
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Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% menyatakan bahwa sumber dana yang dipakai untuk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan berasal dari pihak pemerintah 

dengan frekuensi responden sebanyak 33 orang. 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 0 0 

6%-10% 33 100.0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah sebanyak 100% 

responden mengaku mendapatkan 6%-10% anggaran dengan frekuensi responden 

sebanyak 33 orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

F % f % 

Perjalanan 33 100.0 0 0 

Akomodasi 33 100.0 0 0 

Uang saku harian 33 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 33 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 33 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 
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pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengen 

frekuensi responden sebanyak 33 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 33 100.0 0 0 

Uang 33 100.0 0 0 

Piala 33 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% mendapat penghargaan berupa 

sertifikat dengan frekuensi responden sebnyak 33 orang. Sebanyak 38 orang. 

Sebanyak 100% mendapatkan hadiah berupa uang dengan frekuensi responden 

sebanyak 33. 100% mendapat penghargaan berupa piala dengan frekuensi 

responden sebanyak 33 orang.. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R17 

 
‘’Perpustakaan disini sudah melakukan kegiatan untuk memberikan 
penghargaan bagi pustakawan yang berprestasi. Kegiatan ini 
dilakukan dalam kurun wakutu 1 kali dalam setahun.hadaih yang d 
berikan juga beragam seperti uang, sertifikat dan juga piala. Sumber 
anggaran dana untuk pemberian penghargaan berasal dari pihak 
universitas.’’(R17) 
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Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 33 100.0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya menyatakan kurun waktu pemberian penghargaan kepada pustakawan 

berprestasi adalah 1 tahun sekali sebanyak 100.0% responden dengan frekuensi 

responden sebanyak 33 orang.. 

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 33 100.0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 33 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi yaitu berasal dari pihak universitas 100.0% dengan frekuensi 

responden sebanyak 33orang. 
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Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
33 100 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 100.0% menggunakan 

kajian periodik terhadap program pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 33 oran 

Perpustakaan Universitas Sunan Ampel Surabaya 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 6 66.7 

Perempuan 3 33.3 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 9 responden, Berjenis 
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kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 66.7% dan frekuensi sebanyak 

6orang. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu 

presentase sebesar 33.3% dan frekuensi sebanyak 3 orang. 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 0 0 

31-40 tahun 0 0 

41-50 tahun 4 44.4 

51-60 tahun 5 55.6 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel 3.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 71 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 41-50  tahun presentase 

sejumlah 44.4% dengan frekuensi sebanyak 4 orang, usia 51-60 presentase 

sejumlah 55.6% dengan frekuensi sebanyak 5 orang. 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 
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Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 9 100.0 0 0 

Workshop 9 100.0 0 0 

Konferensi 5 55.6 4 44.4 

Pelatihan Eksternal 0 0 0 0 

Pelatihan di tempat kerja 0 0 0 0 

Program belajar mandiri 0 0 0 0 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 9 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

9 orang. Sebanyak 100% mengikuti workshop dengan frekuensi 9 orang.. 

Sebanyak 55.6% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 5 orang 

sedangkan 44.4% tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 4 orang.  

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 4 44.4 

2 kali pelatihan kerja 5 55.6 

3 kali pelatihan keja 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 9 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 44.4% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 4 orang. Sebanyak 55.6% 

jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 5 orang.  
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Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 9 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 9 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 9 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan f % 

Referensi 2 22.2 

Sirkulasi 1 11.1 

Layanan public 1 11.1 

Pengolahan 4 44.4 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 0 0 

IT 0 0 

Koleksi khusus 0 0 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 1 11.1 

Audiovisual 0 0 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 22.2% berada diruang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-86 

 

Referensi dengan frekuensi 2 orang. Sebanyak 11.1 % berada diruang Sirkulasi 

dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 11.1% berada diruang Layanan public 

dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 44.4% berada di ruang Pengolahan dengan 

frekuensi 4 orang. Sebanyak 11.1% berada di ruang Sekretariat dengan frekuensi 

1 orang.  

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja F % 

Sesuai dengan tugas kerja 8 88.9 

Teknologi informasi 1 11.1 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III. 7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 88.9% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan 

kerja yang sesuai dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 8 orang. 

Sebanyak 11.1% telah mengikuti pelatihan keahlian Teknologi informasi dengan 

frekuensi 1 orang. 

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 
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100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 9 orang. 

Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 5 55.6 4 44.4 

Blog/ Web 9 100.0 0 0 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 3 33.3 6 66.7 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 55,6% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

5 orang sedangkan 44.4% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah dengan 

frekuensi responden sebanyak 4 orang. Sebanyak 100% melalui Blog/ web dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang. Sebanyak 33.3% mengikuti perkembangan 

tulisan pustakawan dengan cara mengikuti seminar dengan frekuensi responden 

sebanyak 3 orang sedangkan 66.7% tidak mengikuti perkembangan tulisan dengan 

cara mengikuti seminar dengan responden sebanyak 6 orang. 
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Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 0 0 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 9 100.0 

1-2 kali sebulan 0 0 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang.  

Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 0 0 0 0 

Melalui situs web gratis 8 88.9 1 11.1 

Melalui database query 5 55.6 4 44.4 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 88.9% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

web gratis dengan frekuensi 8 orang sedangkan 11.1% responden tidak mengakses 

artikel melalui web gratis dengan frekuensi sebanyak 1 orang. Sebanyak 55.6%  

responden membaca artikel melalui database query yang di sediakan perpustakaan 

dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang sedangkan 44.4% responden tidak 

membaca artkel melalui database query yang di sediakan perpustakaan dengan 

responden sebanyak 4 orang. 
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Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 0 0 

1-2 jurnal 9 100 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca 

secara teratur sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 9 orang.  

Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 0 0 

6-9 blog/ feeds 0 0 

3-5 blog/ feeds 4 44.4 

Kurang dari 2 blog/ feeds 5 55.6 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

44.4% responden belangganan 3-5 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan 

frekuensi sebnyak 4 orang. 55.6% responden belangganan kurang dari 2 

blog/feeds tentang perpustakaan dengan frekuensi sebnyak 5 orang.  
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Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 9 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 9 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 1 11.1 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 8 88.9 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 11.1% responden menjalin kerjasama antar pustakawan untuk 

pengembangan professionalitas berkelanjutan dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

Sebanyak 88.9% responden menjalin kerjasama antar perpustakaan untuk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan dengan frekuensi responden 

sebanyak 8 orang. 
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Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama f % 

1 kali kejasama 2 22.2 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 7 77.8 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 22.2% melakukan kerjasama dengan jumlah 1 kali kerjasama 

dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 77.8% responden 

melakukan kerjasama dengan cara terus menerus dengan frekuensi responden 

sebanyak 7 orang. 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja F % 

Proker dalam pengembangan pustaka 5 55.6 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 4 44.4 

Proker dalam pelayanan jasa 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 55.6% responden 

memilihprogram kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi 

responden sebanyak 5 orang. Sebanyak 44.4% memilih program kerja 

pengembangan system informasi dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang.  
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Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 0 0 

2 kali Program kerja 9 100.0 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 2 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 9 orang. 

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

F % f % 

Artikel ilmiah 9 100.0 0 0 

Laporan hasil Penelitian 0 0 0 0 

Buku 0 0 0 0 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang.  

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 4 44.4 

2 karya 4 44.4 

3 karya 1 11.1 

Lebih dari 4 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 
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Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 44.4% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 4 orang. Sebanyak 44.4% jumlah karya yang 

dihasilkan sebanyak 2 karya dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

Sebanyak 11.1% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 3 karya dengan frekuensi 

responden sebanyak 1 orang. 

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 6 66.7 

Majalah 0 0 

Koran 0 0 

Prosiding 0 0 

Blog / Web 0 0 

Lainnya 3 33.3 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 66.7% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 6 orang. Sebanyak 33.3% responden belom 

mempublikasikan hasil karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

F % f % 

Computer 9 100.0 0 0 

Wifi 9 100.0 0 0 

CCTV 9 100.0 0 0 

Barcode 9 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 9 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 
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responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 9 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 9 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 9 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 9 orang. 

Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 9 100 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi 

responden sebanyak 9 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 4 44.4 

Efisiensi kerja pustakawan 4 44.4 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 1 11.1 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 9 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 44.4% 

responden dengan frekuensi sebanyak 4 orang. Sebanyak 44.4% manfaat 

teknologi sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan frekuensi 4 orang. Sebanyak 
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11.1% manfaat teknologi berguna untuk meningkatkan kempuan pustakawan 

dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI f % 

Menangani hardware dan software 9 100.0 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 0 0 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden memiliki jenis kemampuan dalam 

menangani hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 19 

orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

F % F % 

FPPTI 9 100.0 0 0 

FKP2TN 9 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 
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menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 9 orang. Sebanyak 100.0% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 9 orang.. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 4 44.4 

Workshop 3 33.3 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 2 22.2 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  44.4% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 33.3% 

responden pernah mengikuti workshop yang diadakan asosiasi dalam negeri 

dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang sedangkan 22.2% responden 

lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam 

negeri dengan frekuensi responden 2 orang.  

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 2 22.2 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 5 55.6 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 22.2 

Total 71 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  22.2% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi 
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responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 55.6% responden pernah mengikuti 

kegiatan yang diadakan asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun 

dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang sedangkan 22.2% responden 

lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam 

negeri dengan frekuensi responden 2 orang.  

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku bahwa perpustakaan yang 

menaunginya belum bekerjasama dengan asosiasi luar negeri. 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh asosiasi luar negeri. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-98 

 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 9 100.0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 9 orang.  

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 9 100.0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 
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Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 9 orang.  

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

Seminar 6 66.7 

Workshop 3 33.3 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 66.7% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 6 orang. Sebanyak 33.3% 

pernah mengikuti kegiatan workshop mengenai pengembangan profesionalitas 

berkelanjutan dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang.  

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 9 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 9 orang. 
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III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 17 23.9 

Pihak Pemerintah 54 76.1 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 9 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 9 

orang. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

R50 

‘’Untuk sumber anggaran yang digunankan dalam kegiatan 
profesionalitas berkelanjutan berasal dari pemerintah yaitu di ambil 
dari dana APBN yang telah di berikan untuk perpustakaan. Rata-rata 
dana yang di berikan sekitar 7% itu sudah mencakup semua 
keperpluan seperti uang saku harian, akomodasi dan biaya 
pendaftaran’’(R50) 
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Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase F % 

0%-5% 9 100 

6%-10% 0 0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 100% responden 

mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 9 

orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 9 100.0 0 0 

Akomodasi 9 100.0 0 0 

Uang saku harian 9 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 9 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 9 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang. 
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Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 0 0 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% responden bahwa 

perpustakaan yang menaunginya belum ada pemberian hadiah bagi pustakawan 

berprestasi. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden  

R59 

Disini belum ada kegiatan pemberian penghargaan untuk pustakawan 
yang berprestasi mbak biasanya yang sudah mempunyai kegiatan 
seperti itu adalah perpustakaan yang mempunyai dana besar untuk 
perpustakaan.’ (R59) 

 

Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 9 100 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya  sebanyak 100% responden mengaku belum ada kegiatan tersebut. 
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Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 9 100.0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi 100% responden tidak menjawab karena belum adanya kegiatan 

tersebut. 

Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
9 100 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 66.2% menggunakan 

kajian periodik terhadap program pengembangan profesionalitas berkelanjutan 
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pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 47 orang. Sebanyak 22.5% 

menggunakan laporan mengenai program kerja yang telah dilakukan oleh 

pustakawan terhadap pengembangan profesionalitas berkelanjutan pustakawan 

dengan frekuesnsi sebanyak 16 orang. Sedangkan sebanyak 11.3% belum 

melakukan evaluasi kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 8 orang. 

 

Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin F % 

Laki-laki 1 25.0 

Perempuan 3 75.0 

Total 4 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 4 responden, Berjenis 

kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 25% dan frekuensi sebanyak 1 orang. 

Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yaitu presentase sebesar 75% 

dan frekuensi sebanyak 3 orang. 

 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 
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Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 0 0 

31-40 tahun 0 0 

41-50 tahun 2 50 

51-60 tahun 2 50 

Total 4 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel 3.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 71 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 41-50  tahun presentase 

sejumlah 50% dengan frekuensi sebanyak 2 orang, usia 51-60 presentase sejumlah 

50% dengan frekuensi sebanyak 2 orang. 

 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 
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Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 9 100.0 0 0 

Workshop 9 100.0 0 0 

Konferensi 2 50 2 50 

Pelatihan Eksternal 0 0 0 0 

Pelatihan di tempat kerja 0 0 0 0 

Program belajar mandiri 0 0 0 0 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 9 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

9 orang. Sebanyak 100% mengikuti workshop dengan frekuensi 9 orang.. 

Sebanyak 50% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 2 orang 

sedangkan 50% tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 42orang.  

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 4 100 

2 kali pelatihan kerja 0 0 

3 kali pelatihan keja 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 9 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 100% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 4 orang.  
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Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 4 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 4 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 4 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan f % 

Referensi 3 75 

Sirkulasi 0 0 

Layanan public 0 0 

Pengolahan 0 0 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 1 25 

IT 0 0 

Koleksi khusus 0 0 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 0 0 

Audiovisual 0 0 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 75% berada diruang 
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Referensi dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 25 % berada diruang Reserve 

dengan frekuensi 1 orang.  

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja F % 

Sesuai dengan tugas kerja 4 100 

Teknologi informasi 0 0 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III. 7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan 

kerja yang sesuai dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 4 orang.  

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 4 orang. 
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Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 2 50 2 50 

Blog/ Web 4 100.0 0 0 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 0 0 0 0 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 50% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

2 orang sedangkan 50% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 100% melalui Blog/ web dengan 

frekuensi responden sebanyak 4 orang.  

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 0 0 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 3 75 

1-2 kali sebulan 1 25 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 75% melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan 

frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 25% responden melakukan 

kegiatan membaca 1-2 kali sebulan dengan frekuensi responden 1 orang. 
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Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % F % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 0 0 0 0 

Melalui situs web gratis 4 100.0 0 0 

Melalui database query 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

web gratis dengan frekuensi 4 orang.  

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 0 0 

1-2 jurnal 3 75 

Lainnya 1 25 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 75% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara 

teratur sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 3 orang. 25% Sedangkan 

lainnya adalah pustakawan yang yang sudah tidakmembaca jurnal perpustakaan 

dengan frekuensi reponden 1 orang. 
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Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feed 0 0 

6-9 blog/ feeds 0 0 

3-5 blog/ feeds 0 0 

Kurang dari 2 blog/ feeds 3 75 

Lainnya 1 25 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

75% responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds tentang perpustakaan 

dengan frekuensi sebnyak 3 orang. Dan sebanyak 25% responden lainnya tidak 

melanggan blog atau feed dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 4 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 4 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 0 0 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 0 0 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 4 100 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 
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Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden belum melakukan suatu kerjasama baik antar 

pustakawan m,aupun antar perpustakan. 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama f % 

1 kali kejasama 0 0 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 0 0 

Lainnya 4 100 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama 

dengan frekuensi sebanyak 4 orang 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja F % 

Proker dalam pengembangan pustaka 2 50.0 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 2 50.0 

Proker dalam pelayanan jasa 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 50% responden 

memilihprogram kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang. Sebanyak 50% memilih program kerja 

pengembangan system informasi dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  
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Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 4 100 

2 kali Program kerja 0 0 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 1 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

F % f % 

Artikel ilmiah 4 100.0 0 0 

Laporan hasil Penelitian 0 0 0 0 

Buku 0 0 0 0 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 3 75 

2 karya 0 0 

3 karya 1 25 

Lebih dari 4 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-114 

 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 75% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 25% jumlah karya yang 

dihasilkan sebanyak 3 karya dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang.  

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 0 0 

Majalah 1 25 

Koran 0 0 

Prosiding 0 0 

Blog / Web 0 0 

Lainnya 3 75 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 25% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 25% responden belom 

mempublikasikan hasil karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

F % f % 

Computer 4 100.0 0 0 

Wifi 4 100.0 0 0 

CCTV 4 100.0 0 0 

Barcode 4 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 4 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 4 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 
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yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 4 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 4 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 4 orang. 

Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 4 100 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi 

responden sebanyak 4 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 3 75 

Efisiensi kerja pustakawan 1 25 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 4 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 75% 

responden dengan frekuensi sebanyak 3 orang. Sebanyak 25% manfaat teknologi 

berguna untuk meningkatkan kempuan pustakawan dengan frekuensi responden 

sebanyak 1 orang. 
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Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI f % 

Menangani hardware dan software 4 100.0 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 0 0 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden memiliki jenis kemampuan dalam 

menangani hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 4 100.0 0 0 

FKP2TN 4 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 
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sebanyak 4 orang. Sebanyak 100.0% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang.. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

Seminar 1 25 

Workshop 1 25 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 2 50 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  25% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 25% 

responden pernah mengikuti workshop yang diadakan asosiasi dalam negeri 

dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang sedangkan 25% responden lainnya 

belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam negeri 

dengan frekuensi responden 2 orang.  

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 2 50 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 50 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  50% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam sebulan dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang sedangkan 50% responden lainnya belum pernah 
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mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam negeri dengan frekuensi 

responden 2 orang.  

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku bahwa perpustakaan yang 

menaunginya belum bekerjasama dengan asosiasi luar negeri. 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh asosiasi luar negeri. 
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Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 9 100.0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang.  

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 4 100.0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 
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Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 4 orang.  

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

Seminar 3 75 

Workshop 1 25 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 75% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 25% 

pernah mengikuti kegiatan workshop mengenai pengembangan profesionalitas 

berkelanjutan dengan frekuensi responden sebanyak 25 orang.  

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 4 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 4 orang. 
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III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 4 100 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 4 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 4 

orang. 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 4 100 

6%-10% 0 0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 
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perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 100% responden 

mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 4 

orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 4 100.0 0 0 

Akomodasi 4 100.0 0 0 

Uang saku harian 4 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 4 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 9 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

F % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 0 0 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% responden bahwa 
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perpustakaan yang menaunginya belum ada pemberian hadiah bagi pustakawan 

berprestasi. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden  

R59 

Disini belum ada kegiatan pemberian penghargaan untuk pustakawan 
yang berprestasi mbak biasanya yang sudah mempunyai kegiatan 
seperti itu adalah perpustakaan yang mempunyai dana besar untuk 
perpustakaan.’ (R59) 

Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 4 100 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya  sebanyak 100% responden mengaku belum ada kegiatan tersebut. 

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 4 100.0 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 
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berprestasi 100% responden tidak menjawab karena belum adanya kegiatan 

tersebut. 

Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
9 100 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 4 100 

Total 4 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 100% responen 

mengaku bahwa perpustakaan yang menaunginya belum melakukan evalusi 

tentang efektifitas pengermbangan professional pustakawan. 

 

 

Perpustakaan Politeknik Elektronik Surabaya 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 
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Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 4 80 

Perempuan 1 20 

Total 5 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 5 responden, Berjenis 

kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 80% dan frekuensi sebanyak 4 orang. 

Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu presentase 

sebesar 20% dan frekuensi sebanyak 1 orang. 

 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 2 40 

31-40 tahun 0 0 

41-50 tahun 2 40 

51-60 tahun 1 10 

Total 5 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel 3.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 71 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 21-30 tahun dengan 

presentase 40% dengan frekuensi 2 orang. Berusia 41-50  tahun presentase 

sejumlah 40% dengan frekuensi sebanyak 2 orang, usia 51-60 presentase sejumlah 

20% dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 
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III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 5 100.0 0 0 

Workshop 4 80 1 20 

Konferensi 1 20 4 80 

Pelatihan Eksternal 1 20 4 80 

Pelatihan di tempat kerja 0 0 0 0 

Program belajar mandiri 0 0 0 0 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 4 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

5 orang. Sebanyak 80% mengikuti workshop dengan frekuensi  4 orang. Sebanyak 

20% mengikuti kegiatan konferensi dengan frekuensi 1 orang sedangkan 80% 

tidak mengikuti konferensi dengan frekuensi 4 orang. Sebanyak 20% mengikuti 

kegiatan pelatihan eksternal dengan frekuensi 1 orang sedangkan 80% tidak 

mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi 4 orang. 
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Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 1 20 

2 kali pelatihan kerja 3 60 

3 kali pelatihan keja 1 20 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 5 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 20% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 60% 

jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 20% 

jumlah kegiatan yang diikuti 3 kali dengan frekuensi 1 orang. 

Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 5 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 5 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 5 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 
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Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan f % 

Referensi 0 0 

Sirkulasi 0 0 

Layanan public 3 60 

Pengolahan 2 40 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 0 0 

IT 0 0 

Koleksi khusus 0 0 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 0 0 

Audiovisual 0 0 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 60% berada diruang 

Layanan public dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 40% berada di ruang 

Pengolahan dengan frekuensi 2 orang.  

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja F % 

Sesuai dengan tugas kerja 8 88.9 

Teknologi informasi 1 11.1 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III. 7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 88.9% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan 

kerja yang sesuai dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 8 orang. 
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Sebanyak 11.1% telah mengikuti pelatihan keahlian Teknologi informasi dengan 

frekuensi 1 orang. 

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 5 orang. 

Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 2 40 3 60 

Blog/ Web 5 100.0 0 0 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 0 0 0 0 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 
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Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 40% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

2 orang sedangkan 60% tidak membaca melalui artikel dijurnal/ majalah dengan 

frekuensi responden sebanyak 3 orang. Sebanyak 100% melalui Blog/ web dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 0 0 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 5 100.0 

1-2 kali sebulan 0 0 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan 

frekuensi responden sebanyak 9 orang.  

Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 0 0 0 0 

Melalui situs web gratis 5 100 0 0 

Melalui database query 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-131 

 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

web gratis dengan frekuensi 5 orang.  

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 3 60 

1-2 jurnal 2 40 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 60% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara 

teratur sebanyak 3-5 jurnal dengan frekuensi sebanyak 3 orang. sebanyak 40% 

responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca secara teratur sebanyak 1-2 

jurnal dengan frekuensi sebanyak 2 orang 

Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 0 0 

6-9 blog/ feeds 0 0 

3-5 blog/ feeds 3 60 

Kurang dari 2 blog/ feeds 2 40 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

60% responden belangganan 3-5 blog/feeds tentang puerpustakaan dengan 

frekuensi sebnyak 3 orang. 40% responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds 

tentang perpustakaan dengan frekuensi sebnyak 2 orang.  

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 
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Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 5 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 5 orang. 

 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 0 0 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 0 0 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama denga 

frekuensi 5 orang. 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama F % 

1 kali kejasama 0 0 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 
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Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama denga 

frekuensi 5 orang. 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja F % 

Proker dalam pengembangan pustaka 1 20 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 1 20 

Proker dalam pelayanan jasa 3 60 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 20% responden 

memilihprogram kerja dalam pengembangan bahan pustaka dengan frekuensi 

responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 20% memilih program kerja 

pengembangan system informasi dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 

Sebanyak 60% responden memilih program kerja pelyanan jasa perpustakaan 

dengan frekuensi 3 orang  

Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 5 100 

2 kali Program kerja 0 0 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 
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Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 1 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang. 

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

f % f % 

Artikel ilmiah 5 100.0 0 0 

Laporan hasil Penelitian 0 0 0 0 

Buku 0 0 0 0 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 5 100 

2 karya 0 0 

3 karya 0 0 

Lebih dari 4 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang.  
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Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 0 0 

Majalah 0 0 

Koran 1 20 

Prosiding 0 0 

Blog / Web 0 0 

Lainnya 4 80 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 20% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 80% responden belom 

mempublikasikan hasil karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

f % f % 

Computer 9 100.0 0 0 

Wifi 9 100.0 0 0 

CCTV 9 100.0 0 0 

Barcode 9 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 5 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 5 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 5 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 5 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 5 orang. 
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Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 5 100 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi 

responden sebanyak 5 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 3 60 

Efisiensi kerja pustakawan 2 40 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 5 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 60% 

responden dengan frekuensi sebanyak 3 orang. Sebanyak 40% manfaat teknologi 

sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan frekuensi 2 orang.  

Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI F % 

Menangani hardware dan software 5 100.0 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 0 0 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
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Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden memiliki jenis kemampuan dalam 

menangani hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 9 100.0 0 0 

FKP2TN 9 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 5 orang. Sebanyak 100.0% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang.. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 4 80 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 1 20 

Total 5 100.0 
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Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  80% responden pernah mengikuti workshop yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 4 orang sedangkan 

20% responden lainnya belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden 21orang.  

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 4 80 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 1 20 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  80% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi 

responden sebanyak 4 orang sedangkan 20% responden lainnya belum pernah 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam negeri dengan frekuensi 

responden 1 orang.  

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 
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Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku bahwa perpustakaan yang 

menaunginya belum bekerjasama dengan asosiasi luar negeri. 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi luar negeri. 
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Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

Seminar 5 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 
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Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

1 kali dalam sebulan 1 20 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 4 80 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 20% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam sebulan frekuensi responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 80% 

responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan professional berkelanjutan 

yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 1 kali dalam setahun 

frekuensi responden sebanyak 4 orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 
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Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 5 100 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 5 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 9 

orang. 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 5 100 

6%-10% 0 0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 100% responden 

mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 5 

orang. 
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Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 5 100.0 0 0 

Akomodasi 5 100.0 0 0 

Uang saku harian 5 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 5 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 5 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 0 0 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% responden bahwa 

perpustakaan yang menaunginya belum ada pemberian hadiah bagi pustakawan 

berprestasi. 
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Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 5 100 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya  sebanyak 100% responden mengaku belum ada kegiatan tersebut. 

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 5 100.0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi 100% responden tidak menjawab karena belum adanya kegiatan 

tersebut. 
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Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
5 100 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 9 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 100% menggunakan 

kajian periodik terhadap program pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pustakawan dengan frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

 

Perpustakaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 0 0 

Perempuan 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 
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Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 2 responden berjenis 

kelamin perempuan, yaitu presentase sebesar 100% dan frekuensi sebanyak 2 

orang. 

 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 1 50 

31-40 tahun 1 50 

41-50 tahun 0 0 

51-60 tahun 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel III.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 2 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 21-30 tahun dengan 

presentase 50% dengan frekuensi 1 orang. Berusia 31-40  tahun presentase 

sejumlah 50% dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 
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Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

F % f % 

Seminar 2 100 0 0 

Workshop 2 100 0 0 

Konferensi 0 0 0 0 

Pelatihan Eksternal 0 0 0 0 

Pelatihan di tempat kerja 0 0 0 0 

Program belajar mandiri 0 0 0 0 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 4 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 

tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

2 orang. Sebanyak 100% mengikuti workshop dengan frekuensi  2 orang.  

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 1 50 

2 kali pelatihan kerja 1 50 

3 kali pelatihan keja 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 5 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 20% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 60% 
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jumlah kegiatan yang diikuti 2 kali dengan frekuensi 3 orang. Sebanyak 20% 

jumlah kegiatan yang diikuti 3 kali dengan frekuensi 1 orang. 

Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 2 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 2 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 2 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan f % 

Referensi 0 0 

Sirkulasi 0 0 

Layanan public 2 100 

Pengolahan 0 0 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 0 0 

IT 0 0 

Koleksi khusus 0 0 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 0 0 

Audiovisual 0 0 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 
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Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 100% berada diruang 

Layanan public dengan frekuensi 2 orang.  

Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja f % 

Sesuai dengan tugas kerja 2 100 

Teknologi informasi 0 0 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III.7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan kerja yang sesuai 

dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 
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seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 2 orang. 

Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 2 100 0 0 

Blog/ Web 1 50 1 50 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 0 0 0 0 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 100% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

2 orang. Sebanyak 50% melalui Blog/ web dengan frekuensi responden sebanyak 

1 orang sedangkan 50% responden tidak membaca melalui blog/web dengan 

frekuensi 1 orang. 

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 0 0 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 2 100.0 

1-2 kali sebulan 0 0 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 
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Surabaya sebanyak 100% melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 2 100 0 0 

Melalui situs web gratis 0 0 0 0 

Melalui database query 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

berlangganan melalui institusi 2 orang.  

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 0 0 

1-2 jurnal 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca 

secara teratur sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 2 orang 
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Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 0 0 

6-9 blog/ feeds 0 0 

3-5 blog/ feeds 0 0 

Kurang dari 2 blog/ feeds 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

40% responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds tentang perpustakaan 

dengan frekuensi sebnyak 2 orang.  

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 2 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 2 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 2 100 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 0 0 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 
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Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku melakukan kerjasama antar 

pustakawan dengan frekuensi 2 orang. 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama f % 

1 kali kejasama 2 100 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama denga 

frekuensi 2 orang. 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja F % 

Proker dalam pengembangan pustaka 0 0 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 0 0 

Proker dalam pelayanan jasa 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 100% responden memilih 

program kerja pelyanan jasa perpustakaan dengan frekuensi 2 orang  
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Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 2 100 

2 kali Program kerja 0 0 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 1 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

f % f % 

Artikel ilmiah 1 50 1 50 

Laporan hasil Penelitian 1 50 1 50 

Buku 0 0 0 0 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 50% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang sebanyak 50% belum menghasilkan karya 

berupa artikel ilmiah dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. sebanyak 

50% menghasilkan karya berupa laporan penelitian dengan frekuensi responden 

sebanyak 1 orang sebanyak 50% belum menghasilkan karya berupa laporan 

penelitian dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang. 
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Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 1 50 

2 karya 1 50 

3 karya 0 0 

Lebih dari 4 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan F % 

Jurnal 1 50 

Majalah 0 0 

Koran 0 0 

Prosiding 0 0 

Blog / Web 0 0 

Lainnya 1 50 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 50% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 50% responden belom 

mempublikasikan hasil karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang.  
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Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

f % f % 

Computer 2 100.0 0 0 

Wifi 2 100.0 0 0 

CCTV 2 100.0 0 0 

Barcode 2 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 2 orang. 

Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang. 
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Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 1 50 

Efisiensi kerja pustakawan 1 50 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 50% 

responden dengan frekuensi sebanyak 1 orang. Sebanyak 50% manfaat teknologi 

sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan frekuensi 1 orang.  

Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI F % 

Menangani hardware dan software 2 100.0 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 0 0 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden memiliki jenis kemampuan dalam 

menangani hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 
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Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 2 100.0 0 0 

FKP2TN 2 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% telah menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 

dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 2 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  10% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  
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Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 2 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  100% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang 

Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku bahwa perpustakaan yang 

menaunginya belum bekerjasama dengan asosiasi luar negeri. 
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Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 
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Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan F % 

Seminar 2 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  
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Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 2 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 

ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 2 100 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden menyatakan sumber anggaran untunk 
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pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 9 

orang. 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 2 100 

6%-10% 0 0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 100% responden 

mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 2 

orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 2 100.0 0 0 

Akomodasi 2 100.0 0 0 

Uang saku harian 2 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 2 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. 
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Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 0 0 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% responden bahwa 

perpustakaan yang menaunginya belum ada pemberian hadiah bagi pustakawan 

berprestasi. 

Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya  sebanyak 100% responden mengaku belum ada kegiatan tersebut. 
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Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 2 100.0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi 100% responden tidak menjawab karena belum adanya kegiatan 

tersebut. 

Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
0 0 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 100% responden 
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mengaku bahwa perpustakaan yang menaunginya belum melakukan evaluasi 

mengenai pengembangan profesionalitaas pustakawan dengan frekuensi sebanyak 

2 orang.  

 

 

Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

 

III. I Karakteristik Responden 

Karakteristik responden disini berisi tentang jenis kelamin dan umur responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

III. I.1 Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik Pustakawan 

berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel III.1 Jenis Kelamin responden 

Jenis Kelamin f % 

Laki-laki 2 100 

Perempuan 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 1 

Pada tabel III.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya dari total 2 responden berjenis 

kelamin laki-laki, yaitu presentase sebesar 100% dan frekuensi sebanyak 2 orang. 

III. I.2 Usia/ Umur Pustakawan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

Pustakawan berdasarkan umur/usia. 

Tabel III.2 Umur Responden 

Usia F % 

21-30 tahun 1 50 

31-40 tahun 0 0 

41-50 tahun 0 0 

51-60 tahun 1 50 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 2 

Karakteristik Pustakawan pada tabel III.2 berdasarkan usia Pustakawan, 

dari total 2 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pustakawan di 
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perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya berusia 21-30 tahun dengan 

presentase 50% dengan frekuensi 1 orang. Berusia 51-60  tahun presentase 

sejumlah 50% dengan frekuensi sebanyak 1 orang. 

III. 2 Temuan Data 

Pan dan Hovde menjelaskan Continuing Professional Development (CPD) 

meliputi Needs, Resource, dan Administrative Support. Konsep- konsep tersebut 

menghasilkan temuan data sebagai berikut. 

 

III 2.1 Needs for Professional Development 

Pan dan Hovde menjelaskan Needs for Professional Development 

merupakan suatu kebutuhan pustakawan dalam mengembangkan profesi 

pustakawannya. Need dalam hal ini mempunyai komponen yaitu pelatihan kerja 

dilakukan oleh pustakawan, budaya organisasi perpustakaan, program kerja 

perpustakaan, promosi pustakawan, teknologi yang digunakan di perpustakaan. 

Berikut ini merupakan temuan data dari indikator need. Berikut ini adalah temuan 

data dari pustakawan. 

III. 2. 1. 1 Pelatihan Kerja 

Berikut adalah tabel yang menunjukan indikator Need pada pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. 

Tabel III.3   

Jenis kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi pustakawan 

kegiatan pelatihan kerja dalam 

pengembangan profesi pustakawan 

Ya Tidak 

f % f % 

Seminar 2 100 0 0 

Workshop 1 50 1 50 

Konferensi 1 50 1 50 

Pelatihan Eksternal 1 50 1 50 

Pelatihan di tempat kerja 1 50 1 50 

Program belajar mandiri 1 50 1 50 

Memberi bimbingan 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel III.3 dapat diketahui hasil olahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 4 responden pustakawan di perpustakaan perguruan 
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tinggi di Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan 

profesi pustakawan sebanyak 100% mengikuti kegiatan seminar dengan frekuensi 

2 orang. Sebanyak 50% mengikuti workshop dengan frekuensi 1 orang sedangkan 

sebanyak 50% responden belom pernah mengikuti workshop dengan frekuensi 1 

orang. Sebanyak 50% mengikuti koferensi dengan frekuensi 1 orang sedangkan 

sebanyak 50% responden belom pernah mengikuti konferensi dengan frekuensi 1 

orang. Sebanyak 50% mengikuti pelatihan eksternal dengan frekuensi 1 orang 

sedangkan sebanyak 50% responden belom pernah mengikuti pelatihan eksternal 

dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 50% mengikuti pelatihan ditempat kerja 

dengan frekuensi 1 orang sedangkan sebanyak 50% responden belom pernah 

mengikuti pelatihan ditempat kerja dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 50% 

mengikuti program belajar mandiri dengan frekuensi 1 orang sedangkan sebanyak 

50% responden belom pernah mengikuti program belajar mandiri dengan 

frekuensi 1 orang. 

Tabel III.4 Jumlah kegiatan pelatihan kerja  

Jumlah kegiatan pelatihan kerja f % 

1 kali pelatihan kerja 1 50 

2 kali pelatihan kerja 0 0 

3 kali pelatihan keja 0 0 

Lainnya 1 50 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 4 

Berdasarkan tabel III. 4 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 2 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan jumlah kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sebanyak 50% 

jumlah kegiatan yang diikuti 1 kali dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 50% 

responden lain belum mengikuti dengan frekuensi responden 1 orang. 

Tabel III.5 Kurun waktu mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

Kurun waktu f % 

1 hari 2 100.0 

1 Minggu 0 0 

1 Bulan 0 0 

Lainnya 0 0 
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Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel III. 5 dapat diketahui hasil olahan kuisioner menunjukkan 

bahwa, dari 2 responden pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya yang mengikuti kegiatan pelatihan kerja dalam pengembangan profesi 

pustakawan dengan kurun waktu kegiatan 1 hari sebanyak 100.0% dengan 

frekuensi 2 orang dengan kegiatan berupa seminar. Sedangkan kegiatan lainnya 

yang di ikuti pustakawan yang kurun waktunya lebih dari 1 hari merupakan 

kegiatan pelatihan eksternal. 

Tabel III.6 Bidang Tugas Sebagai Pustakawan 

Bidang Tugas sebagai Pustakawan F % 

Referensi 0 0 

Sirkulasi 0 0 

Layanan public 0 0 

Pengolahan 0 0 

Pengadaan 0 0 

Pemasaran dan kerjasama 0 0 

Reserve 0 0 

IT 0 0 

Koleksi khusus 1 50 

Skripsi 0 0 

Pelatihan dan pengembangan 0 0 

Amcor 0 0 

Psycor dan Fisip 0 0 

Majalah 0 0 

Sekretariat 1 50 

Audiovisual 0 0 

Humas 0 0 

E Lib 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 6 

Berdasarkan tabel III. 6 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa bidang tugas pustakawan perguruan tinggi sebanyak 50% berada diruang 

skripsi dengan frekuensi 1 orang. Sebanyak 50% berada diruang sekreetariat 

dengan frekuensi 1 orang. 
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Tabel III.7 Bidang kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti 

Bidang kegiatan pelatihan kerja f % 

Sesuai dengan tugas kerja 2 100 

Teknologi informasi 0 0 

Pelatihan yang terkait dengan Layanan 0 0 

Pelatihan menejemen 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber : Hasil Olahan Kuisioner No. 7 

Berdasarkan  tabel III.7 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100% responden mengikuti bidang kegiatan jenis pelatihan kerja yang sesuai 

dengan tugas kerjanya dengan responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.8 Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan 

Pendekatan yang diambil pihak perpustakaan F % 

Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali 

didalam organisasi. 0 0 

Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab 

koordinator masing-masing bagian perpustakaan. 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab pimpinan pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan  menjadi 

tanggung jawab petugas pengembangan pustakawan yang 

ditunjuk 0 0 

Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul 

bersama diantara koordinator dan seorang pustakawan 
2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 8 

Berdasarkan tabel III.8 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

100.% responden mengenai pendekatan yang di ambil oleh perpustakaan dalam 

mengkoordinir kegiatan pengembangan pustakawan dengan cara Tanggung jawab 

untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan 

seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan dengan frekuensi 2 orang. 
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Tabel III.9 Cara anda mengikuti perkembangan tulisan tentang profesi 

kepustakawanan 

Cara mengikuti Perkembangan kajian 

mengenai profesi kepustakawanan 

Ya Tidak 

f % f % 

Artikel di Jurnal/ Majalah 2 100 0 0 

Blog/ Web 1 50 1 50 

Mengikuti Konferensi/ Seminar 0 0 0 0 

Mengikuti koferensi profesi virtual (Webcast) 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuisioner no. 9 

Berdasarkan tabel III. 9 dapat diketahui hasil Kuisioner menunjukkan bahwa 

pustakawan di perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 100% responden 

mempunyai cara mengikuti perkembangan tulisan profesi kepustakawanan 

melalui membaca artikerl di jurnal/ majalah dengan frekuensi responden sebanyak 

2 orang. Sebanyak 50% melalui Blog/ web dengan frekuensi responden sebanyak 

1 orang sedangkan 50% responden tidak membaca melalui blog/web dengan 

frekuensi 1 orang. 

Tabel III.10 Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan 

Seberapa sering Membaca Artikel Jurnal/ Majalah 

Perpustakaan f % 

Setiap hari 0 0 

3-4 kali seminggu 0 0 

1-2 kali seminggu 2 100.0 

1-2 kali sebulan 0 0 

1-2 kali setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner no. 10 

Berdasarkan tabel III.10 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% melakukan kegiatan menbaca 1-2 kali seminggu dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang.  
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Tabel III.11 Cara mengakses jurnal/ majalah perpustakaan 

Cara mengakses jurnal/ majalah 

perpustakaan 

 

Ya Tidak 

f % f % 

Berlangganan pribadi atau melalui Institusi 2 100 0 0 

Melalui situs web gratis 0 0 0 0 

Melalui database query 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 11 

Berdasarkan tabel III.11 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% cara mengakses jurnal/majalah perpustakaan melalui 

berlangganan melalui institusi 2 orang.  

Tabel III.12 Jumlah Jurnal/ Majalah Perpustakaan yang dibaca secara 

Teratur 

 Jumlah jurnal yang dibaca teratur f % 

 Lebih dari 10 jurnal 0 0 

 6-9 jurnal 0 0 

3-5 jurnal 0 0 

1-2 jurnal 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 12 

Berdasarkan tabel III.12 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden jumlah jurnal perpustakaan yang dibaca 

secara teratur sebanyak 1-2 jurnal dengan frekuensi sebanyak 2 orang 

Tabel III.13 Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan 

Jumlah Blog/ Feeds yang dilanggan F % 

Lebih dari 10 blog/ feeds 0 0 

6-9 blog/ feeds 0 0 

3-5 blog/ feeds 0 0 

Kurang dari 2 blog/ feeds 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 
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Sumber: Hasil Olahan Kuesioner No.13 

Berdasrkan tabel III.13 dapat diketahui hasil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 

40% responden belangganan kurang dari 2 blog/feeds tentang perpustakaan 

dengan frekuensi sebnyak 2 orang.  

Tabel III. 14 Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan 

Perlunya membaca artikel tentang profesi pustakawan F % 

 Untuk persyaratan masa kerja dan promosi 0 0 

Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi 2 100 

Untuk mendapatkan ide mengenai inovasi pustakawan 0 0 

Saya merasa tidak perlu mengikuti perkembangan profesi 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 14 

Berdasarkan tabel III.14 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengenai alasan perlunya membaca artikel 

tentang profesi kepustakawanan dengan jawaban untuk selalu mengikuti 

perkembangan profesi pustakawan dengan frekuensi sebanyak 2 orang. 

Tabel III.15 Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan 

Kerjasama dalam kegiatan profesionalitas berkelanjutan F % 

Pustakawan dan pustakawan 0 0 

Divisi kerja dengan divisi kerja 0 0 

Perpustakaan dengan perpustakaan 0 0 

Perpustakaan dengan institusi pendidikan 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 15 

Berdasarkan tabel III.15 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama 

frekuensi 2 orang. 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

III-174 

 

Tabel III.16 Jumlah kerjasama 

Jumlah kerjasama f % 

1 kali kejasama 0 0 

2 kali kerjasama 0 0 

3 kali kerjasama 0 0 

4 kali kerjasama 0 0 

terus menerus 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 16. 

Berdasarkan tabel III.16 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum melakukan kerjasama denga 

frekuensi 2 orang. 

Tabel III.17 Jenis program kerja 

Jenis program kerja F % 

Proker dalam pengembangan pustaka 0 0 

Proker dalam pengembangan sistem informasi 0 0 

Proker dalam pelayanan jasa 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 17 

Berdasarkan tabel III.17 dapat diketahui hsil olahan kuesioner menunjukkan 

bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya memiliki 

beberapa jeni program kerja yang dapat mendukung pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan dengan rincian sebanyak 100% responden memilih 

program kerja pelyanan jasa perpustakaan dengan frekuensi 2 orang  
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Tabel III.18 Jumlah Program Kerja 

Jumlah Program Kerja f % 

1 kali Program 2 100 

2 kali Program kerja 0 0 

3 kali program kerja 0 0 

4 kali program kerja 0 0 

Lebih dari 4 program kerja 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 18 

Berdasarkan tabel III.18 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negei di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah program kerja yang dilakukan dalam waktu 

setahun adalah 1 program kerja dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.19 Jenis karya yang dihasilkan Pustakawan 

karya yang dihasilkan Pustakawan Ya Tidak 

F % f % 

Artikel ilmiah 2 100 0 0 

Laporan hasil Penelitian 0 0 0 0 

Buku 0 0 0 0 

Resensi 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 

Berdasarkan tabel III.19 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% menghasilkan karya berupa artikel ilmiah dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.20 Jumlah Karya yang dihasilkan oleh Pustakawan 

Jumlah Karya yang dihasilkan f % 

1 karya 1 50 

2 karya 1 50 

3 karya 0 0 

Lebih dari 4 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 19 
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Berdasarkan tabel III.20 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% jumlah karya yang dihasilkan sebanyak 1 karya dengan 

frekuensi responden sebanyak 5 orang.  

Tabel III.21 Publikasi Karya yang dihasilkan 

Publikasi Karya yang dihasilkan f % 

Jurnal 1 50 

Majalah 0 0 

Koran 0 0 

Prosiding 0 0 

Blog / Web 0 0 

Lainnya 1 50 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 21 

Berdasarkan tabel III.21 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 50% hasil karya yang di publikasikan melalui jurnal dengan 

frekuensi responden sebanyak 1 orang. Sebanyak 50% responden belom 

mempublikasikan hasil karyanya dengan frekuensi responden sebanyak 1 orang.  

Tabel III.22 Jenis Teknologi yang d gunakan 

Jenis Teknologi yang d gunakan Ya Tidak 

f % f % 

Computer 2 100.0 0 0 

Wifi 2 100.0 0 0 

CCTV 2 100.0 0 0 

Barcode 2 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 22 

Berdasarkan tabel III.22 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden telah menggunakan teknologi yang dapat 

membantu dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Sebanyak 100.0% 

responden telah menggunakan teknologi yang berupa Computer dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa WIFI dengan frekuensi sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% 
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responden telah menggunakan teknologi yang berupa CCTV dengan frekuensi 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% responden telah menggunakan teknologi 

yang berupa Barcode dengan frekuensi sebanyak 2 orang. 

Tabel III.23 Kemampuan memanfaatkan teknologi 

Kemampuan memanfaatkan teknologi f % 

 Basic 0 0 

Medium 0 0 

Advance 2 100 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 23 

Berdasarkan tabel III.23 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% mempunyai kemampuan advance dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.24 Manfaat Teknologi bagi Pustakawan 

Manfaat Teknologi bagi Pustakawan F % 

Memudahkan pustakawan dalam melaksanakan 

program kerja 1 50 

Efisiensi kerja pustakawan 1 50 

Meningkatkan kemampuan pustakawan 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 24 

Berdasarkan tabel III.24 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden mengenai manfaat teknologi bagi pustakawan 

adalah memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja 50% 

responden dengan frekuensi sebanyak 1 orang. Sebanyak 50% manfaat teknologi 

sebagai efisiensi kerja pustakawan dengan frekuensi 1 orang. 
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Tabel III.25 Jenis Kemampuan Menggunakan TI 

Jenis Kemampuan Menggunakan TI F % 

Menangani hardware dan software 2 100.0 

Menejemen jaringan dan dukungan teknis 0 0 

Pengembangan atau manajemen web/ internet 0 0 

Pembuatan dan manajemen system database 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 25 
Berdasarkan tabel III.25 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden memiliki jenis kemampuan dalam 

menangani hardware dan software dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

 

III 2.2 Resource for Professional Development 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Resource for Professional Development 

merupakan sumber daya yang mendukung aktifitas/ kegiatan pengembangan 

profesi pustakawan secara berkelanjutan. Resource dalam hal ini berasal dari 

asosiasi perpustakaan, lembaga pendidikan (Universitas/ Pemerintah), institusi 

Perpustaan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Resource for Professional Development. 

 

Tabel III.26 Jenis Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Asosiasi dalam Negeri Ya Tidak 

f % F % 

FPPTI 2 100.0 0 0 

FKP2TN 0 0 2 100 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 26 

Berdasarkan tabel III.26 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden menyatakan bahwa perpustakaan yang 

menaungi telah menjalin asosiasi dengan FPPTI dengan frekuensi responden 

sebanyak 2 orang. Sebanyak 100.0% belum menjalin asosiasi  dengan FKP2TN 
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dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang Karen perpustakaan UPN baru saja 

berpindah status dari perguruan tinggi negeri swasta menjadi perguruan tinggi 

negeri. 

Tabel III.27 Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi dalam Negeri F % 

Seminar 2 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya (tidak mengikuti) 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 27 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  10% responden pernah mengikuti seminar yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.28 Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi dalam Negeri f % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 2 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 28 

Berdasarkan tabel III.27 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak  100% responden pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

asosiasi dalam negeri dengan jumlah 1 kali dalam setahun dengan frekuensi 

responden sebanyak 2 orang 
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Tabel III.29 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar 

Negeri 

Ya Tidak 

f % f % 

IFLA 0 0 0 0 

ALA 0 0 0 0 

ALIA 0 0 0 0 

CONSAL 0 0 0 0 

AUNILO 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 29 

Berdasarkan tabel III.29 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku bahwa perpustakaan yang 

menaunginya belum bekerjasama dengan asosiasi luar negeri. 

Tabel III.30 Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jenis Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 30 

Berdasarkan tabel III.30 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100.0% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.31 Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri 

Jumlah Kegiatan Asosiasi luar Negeri F % 

 1 kali dalam sebulan 0 0 

 2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 
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Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 31 

Berdasarkan tabel III.31 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden mengaku belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi luar negeri. 

Tabel III.32 Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan f % 

Seminar 0 0 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 32 

Berdasarkan tabel III.32 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan konfernsi 

mengenai perkembangan profesoionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh 

institusi pendidikan dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.33 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Pendidikan F % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 0 0 

2 kali dalam setahun 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 33 

Berdasarkan tabel III.33 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi pendidikan dengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 2 orang.  
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Tabel III.34 Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

Seminar 2 100 

Workshop 0 0 

Diklat 0 0 

Konferensi 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 5 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 34 

Berdasarkan tabel III.34 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% pernah mengikuti kegiatan seminar mengenai 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan yang diadakan oleh institusi 

perpustakaan dengan frekuensi responden sebanyak 2 orang.  

Tabel III.35 Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan 

Jumlah Kegiatan Pengembangan Institusi Perpustakaan f % 

1 kali dalam sebulan 0 0 

2 kali dalam sebulan 0 0 

1 kali dalam setahun 2 100 

2 kali dalam setahun 0 0 

Asosiasi 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner no. 35 

Berdasarkan tabel III.35 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 100% responden pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustkaandengan jumlah 

1 kali dalam setahun frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

 

III.2.3 Administrative support 

Pan dan hovde menyebutkan bahwa Administrative support merupakan 

suatu dukungan administrative yang di tujukan pada aktifitas atau kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan secara berkelanjutan. Administrasive support 
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ditunjukkan dengan penyediaan dana pengembangan profesi, kurun waktu 

pengembangan profesi, penghargaan pada pustakawan, evaluasi pada pustakawan. 

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil olahan kuesioner yang mencaku 

pertanyaan mengenai Administrative support: 

Tabel III.36 Sumber Anggaran 

Sumber anggaran F % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 2 100 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya  0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 36 

Berdasarkan tabel III.36 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden menyatakan sumber anggaran untunk 

pengembangan profesionalitas berkelanjutan bersal dari sebanyak 100% 

menyatakan berasal dari pihak universitas dengan frekuensi responden sebanyak 9 

orang. 

 

 

Tabel III.37 Alokasi Anggaran dalam Presentase 

Alokasi Anggaran dalam Presentase f % 

0%-5% 2 100 

6%-10% 0 0 

11%-15% 0 0 

15%-20% 0 0 

Lebih dari 20% 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no.37 

Berdasarkan tabel III.37 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya mendapatkan alokasi dana dalam prosentase dari total anggaran 

perpustakaan untuuk pengembangan pustakawan adalah 100% responden 
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mengaku mendapatkan 0%-5% anggaran dengan frekuensi responden sebanyak 2 

orang. 

Tabel III.38 Penggunaan Anggaran Dana 

Penggunaan Anggaran Dana Ya Tidak 

f % f % 

Perjalanan 2 100.0 0 0 

Akomodasi 2 100.0 0 0 

Uang saku harian 2 100.0 0 0 

Biaya/ ongkos pendaftaran 2 100.0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 38 

Berdasarkan tabel III.38 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya sebanyak 2 responden mengaku bahwa penggunaan dana yang di 

berikan kepada pustakawan 100% dana tersebut dapat dipakai untuk biaya 

pejalanan, akomodasi, uang saku harian, biaya/ ongkos pendaftara dengan 

frekuensi responden sebanyak 2 orang. 

Tabel III.39 Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Penghargaan Untuk Pustakawan 

Berprestasi 

Ya Tidak 

f % f % 

Beasiswa pendidikan berkelanjutan 0 0 0 0 

Hadiah  liburan 0 0 0 0 

Sertifikat 0 0 0 0 

Uang 0 0 0 0 

Piala 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 39 

Berdasarkan tabel III.39 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan 

yang berprestasi antara lain adalah sebanyak 100% responden bahwa 

perpustakaan yang menaunginya belum ada pemberian hadiah bagi pustakawan 

berprestasi. 
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Tabel III.40 Kurun waktu Pemberian Penghargaan  

Kurun waktu Pemberian Pengharhaan  F % 

 1 bulan sekali 0 0 

 3 bulan sekali 0 0 

 6 bulan sekali 0 0 

1 tahun sekali 0 0 

Lainnya 2 100 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 40 

Berdasarkan tabel III.40 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya  sebanyak 100% responden mengaku belum ada kegiatan tersebut. 

Tabel III.41 Sumber Penghargaan Untuk Pustakawan Berprestasi 

Sumber Penghargaan Pustakawan Berprestasi f % 

 Pihak perpustakaan 0 0 

Pihak Universitas 0 0 

Pihak Pemerintah 0 0 

Asosiasi 0 0 

Lainnya 2 100.0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 41 

Berdasarkan tabel III.41 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terkait dengan sumber penghargaan yang diberikan kepada pustakawan 

berprestasi 100% responden tidak menjawab karena belum adanya kegiatan 

tersebut. 
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Tabel III.42 Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan  

Mekanisme Mengevaluasi Efektifitas Pengembangan 

Pustakawan f % 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada 

saat even pelatihan/pengembangan selesai 0 0 

Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan 

beberapa saat setelah even pelatihan/ pengembangan 

selesai 0 0 

Kajian periodik terhadap program pengembangan 

kepustakawanan 
0 0 

Laporan mengenai program kerja yang telah diilakukan 0 0 

Lainnya 0 0 

Total 2 100.0 

Sumber: Hasil Olahan kuesioner no. 42 

Berdasarkan tabel III.42 dapat diketahui hasil olahan kuesioner 

menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

Surabaya terdapat beberapa perpustakaan yang melakukan evaluasi kegiatan 

pengembangan pustakawan dengan mekanisme sebanyak 100% responden 

mengaku bahwa perpustakaan yang menaunginya belum melakukan evaluasi 

mengenai pengembangan profesionalitaas pustakawan dengan frekuensi sebanyak 

2 orang.  
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BAB IV 

INTERPRETASI DATA 

  

Berdasarkan hasil temuan data dari bab III yang diperoleh dari kuesioner 

dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai kegiatan Continuing Profesional 

Development (CPD) pada pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di 

Surabaya, maka dilakukan interpretasi dengan cara menganalisis dan 

menginterpretasikan temuan data dengan membandingkan dengan teori yang ada. 

Sedangkan analisis data dilakukan untuk membuat suatu kesimpulan secara umum 

mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. analisis data digunakan untuk 

mengkaji lebih mendalam tentang Continuing Profesional Development (CPD) 

pada pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan profrsionalitas secara berkelanjutan pada 

profesi pustakawan. 

 

IV.1 Continuing Professional Development (CPD)  

Pada pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan di 7 perpustakaan perguruan 

tinggi negeri di Surabaya yaitu Institut Teknologi 10 november (ITS), Universitas 

Airlangga (UNAIR), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), 

Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 

(PENS) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran (UPN. Kegiatan CPD yang dilakukan oleh 

pustakawan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perpustakaan dalam 

memberikan pelayanan informasi kepada pemustaka yakni para civitas 

akademika. Untuk menggambarkan kegiatan CPD yang dilakukan oleh 

pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya, maka digunakan 

3 indikator pengukuran CPD yang dijelaskan oleh Pan dan Hovde yaitu Needs for 

Professional Development, Resources for Professional Development, dan 

Administrative Support. 
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IV.1.1 Needs for Professional Development 

Needs for Professional Development (kebutuhan dalam pengembangan 

professional) merupakan kebutuhan yang dirasakan dalam kegiatan CPD yang 

timbul dalam berbagai situasi Pan dan Hovde
1
 mengatakan bahwa kebutuhan 

dalam pengembangan professional meliputi pelatihan kerja, budaya organisasi, 

program kerja, promosi karya pustakawan dan tenologi yang digunakan oleh 

pustakawan, Pada tabel III.2 diketahui bahwa sebesar 71 responden 100% yaitu 

pustakawan mengaku pernah mengikuti kegiatan pelatihan kerja yaitu seminar 

tentang perpustakaan. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

pustakawan pernah mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan 

minimalnya dalam satu hari (100%), hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Pan dan Hovde 2010 menyatakan bahwa pelatihan kerja harus dilakukan 

ketika seseorang berada pada suatu profesi. para pustakwan perguruan tinggi 

negeri di Surabaya sudah mengikuti kegiatan yang mendukung pengembang 

professional berkelanjutan pada pustakwan dengan cara mengikuti w0rkshop 

sebesar 95.8% dengan frekuensi 68 orang. Pustakawan tersebut aktif dalam 

mengikuti kegiatan yang lain seperi konferensi, palatihan internal, pelatihan 

eksternal dan juga program belajar mandiri.  

Para pustakawan mengaku dalam mengikuti kegiatan tersebut kurun 

waktunya adalah 1 hari jika mengikuti kegitan seminar namun apabila mereka 

mengikuti pelatihan kerja waktunya adalah 3-4 hari. Pustakawan di perguruan 

tinggi ada beberapa diatara mereka yang pernah mengirimkan konferensi yang 

diadakan oleh universitas lainnya dengan akomodasi yang sudah di tanggung oleh 

pihak perpustakaan. Para pustakawan yang mengikuti kegiatan pengembangan 

akan digilir secara adil dan merata oleh karena itu pengiriman bagi pustakawan 

untuk mengikuti kegiatan dikirim dengaqn cara bergantian. Kegiatan 

pengembangn profesi pustakawan yang banyak dilakukan adalah para pustakawan 

mengikuti kegiatan seminar/ woerkshop yang telahg diadakan untuk kegiatan 

pengembangan. Rata-rata pustakawan mengikuti pelatihan kerja berupa seminar 

                                                             
1 Pan, Junlin, & Hovde, Karen. (2010). Professional development for academic librarians 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

IV-3 

 

arttau workshop kurun waktunya sehari namun jika pustakawan melakukan 

pelatihan kurun waktunya bisa 3 hari sampai 1 minggu. Pelatuihan kerkja yang 

diikuti pustakawan juga sudah sesuai dengan bidang tugas kerjanya sebangi 

pustakawan. Dari 7 perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya ada salah satu 

perpustakaan yang pustakawannya sudah aktif dalam pengembangan 

profesionalitas, dengan cara aktif mengikuti kegiatan yang diadakan untuk 

pengembangan profesi yang berkelanjutan. Di perpustakaan yang menaqunginya 

juga mempunyai kegiatan rutin yang tujuannya untuk melihat sejauh mana 

pustakawan tersebut berkembang. Namun ada juga pustakawan disalah satu 

perguruan tinggi negeri yang mengaku bahwa mengikuti kegiatan seminar 

workshop dan bentuk pelatiha lainnya adlah suatu sarana refresing dari pekerjaan 

di kantor. Dan pustakawan tersebut juga mengaku untuk satu tahun terakhir ini 

jarang untuk mengikuti kegiatan tersebut.  

Budaya organisasi menujukkan identitas unik dari suatu organisasi Pan dan 

Hovde mengatakan bahwa Budaya organisasi dalam suatu organisasi 

perpustakaan di tunjukkan dengan bidang tugas utama yang dilakukan oleh 

pustakawan pada tabel III.6 pustakawan perguruan tinggi negeri di Surabaya 

sebesar 18 reponden 25.4% di bidang pengolahan, terlepas dari banyaknya 

pustakawan yang berada pada bidan pengolahan, penempatan pustakawan juga 

merata pada seluruh bidang kerja yang ada di perpustakaan seperti: referensi, 

layanan public, sirkulasi, pengadaan Dan kerjasama, reserve, IT, koleksi khusus, 

Skripsi, pelatihan dan pengembangan. Budaya organisasi pada kebutuhan dalam 

CPD ditunjukkan dalam koordinasi setiap kegiatan pengembangan profesionalitas 

pustakawan pada tabel III.7 sebesar 71 responden mengaku tanggung jawab untuk 

pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator dan seorang 

pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan. Salah satu pustakawan mengungkapkan bahwa koordinasi kegiatan 

seperti itu sangat membantu dalam proses kegiatan CPD pustakawan berikut 

merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh salah 1 pustakawan. Hal tersebut 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pan dan hovde bahwa kordinasi yang 
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seperti itu meningkatkan keakraban antar individu-individu yang berada pada 

suatu organisasi.  

Needs dalam CPD selanjutnya merupakan promosi karya pustakawan,  Pan 

dan Hovde mengungkapkan bahwa lembaga perpustakaan mengharuskan 

pustakawan untuk melakukan penelitian dan pembuatan karangan ilmiah sehingga 

dari hal tersebut dapat dicapainya promosi karya pustakawan dan hak kepemilikan 

resmi atas suatu karya. Sebesar 57 responden dengan presentasi 80.3% 

pustakawan menghasilkan karya yaitu berupa artikel ilmiah, hal tersebut 

dikarenakan waktu pustakawan yang terbatas sehingga lebih memilih membuat 

artikel ilmiah untuk di publikasikan. Hal tersebut sesuai dengan yang di 

ungkapkan oleh salah satu responden. Pan dan Hovde mengungkapkan bahwa 

kewajiban pustakawan dalam pembuatan karya ilmiah pustakawan dirancang 

untuk membiasakan pustakawan pada proses penulisan ilmiah sehingga nantinya 

akan berdampak positif pada semangat kelembagaan dan prestasi individu.  

Para pustakawan mayoritas masih mengikuti kajian pengenai 

pengembangan profesi pustakawan melaui membaca melalui web atau juga 

dengam membaca artikel atau jurnal kurun waktu yang digunakan oleh 

pustakawan dalam membaca kajian mengenai pengembangan profesi 

kepustakawanan adalah 1-2 kali dalam seminggu seperti yang ditrunjukan tabel 

III.10 sebanyak 60.6% dengan frekuensi sebanyak 43 orang. Pustakwan juga 

mengakses artikel atau jurnal majalah tentang perpustakaan sesuai dengantabel 

III.11 sebanyak 84.5% dengan frekuensi 60 orang melalui situs web gratis. Para 

pustakawan juga mengaku membaca artikel jurnal secara teratur mengenai 

perpustakaan sebanyak 1-2 jurnal sebanyak 52.1% dengan frekuensi 37 0rang 

sesuai dengan tabel II.12. dan para pustakawan mengaku berlanggan blog/ feeds 

sejumlah kurang dari 12 blog/ feeds 50.7% sesuai dengaqn tabel II.13 dan salah 

satu pustakawan membunyai lebih dari 10 blog/Feeds yang dilanggan mengenai 

perpustakaan alasannya berlanggan karena pustakawan tersebut senang sekali 

membacca dan mengikuti kajian memngenai kepustakawanan.  
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Bacaan yang dibacanya tidak hanya melalui web/ online tetalpi pustakawan 

tersebut juga membaca buku daqn membaca jurnal yang telah dilanggan oleh 

perpustakaan yang menaunginya. Pustakawan tersebut mengaku bahwa 

kecintaannya terhadam membaca itu tumbuh dengan sendirinya, dengan membaca 

menurutnya akan bisa menambah wawasan untuk bisa berkembang ke arah yang 

lebih maju lagi. Pustakawakawan ini sangat aktif mengikuti kegiatan 

pengembangan profesionalitas puystakawan. Menurut penuturan pustakawan ini 

menbaca artikel mengenai profesi pustakawan adalah agar dapat mengetahui / 

mengikuti perkembangan profesi pustakawan. untuk mendukung pengembangan 

profesionalitas pustakawan juga dilakukan dengan cara pengadakan kerjasama 

antara pustakawan yang satu dengan pustrawakawan yang lainnya seperti dengan 

melakukan kerjasama dalam melakukan suatu penelitian. Kerjasama tersebut juga 

dapat dilakukan anatara pihak perpustakaan yang atu dengan yang lainnya. 

Misalnya dapat dilakukan dengan cara saling meminjamkan koleksi bahan pustaka 

Needs selanjutnya yang dibutuhkan pada kegiatan CPD pustakawan 

perguruan tinggi negeri dapat digambarkan melalui program kerja perpustakaan. 

Sebesar 27 responden dengan presentase 38.0% pada program kerja pelayanan 

jasa perpustakaan, yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 2 program 

kerja sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah 1 responden. Hasil 

data diatas menunjukkan kesesuaian antara yang di ungkapkan oleh Pan dan 

Hovde dengan fakta dilapangan, Pan dan Hovde mengungkapkan bahwa 

penekanan kualitas program kerja pada peningkatan layanan perpustakaan kepada 

pemustaka. Pelayananan yang ada di perpustakaan sayngat perlu untuk 

diperhatiakan karena ini akan berhubungan langsung dengang keyamanan 

pemustakanya. Apabila perpustakaan memberikan pelayanan yang bagus maka 

pemustakaan akan merasa senang saan berada d perpustakaan. pelyanan 

perpustakaan seklalu menjadi perhatian karena perpustakaan sendiri merupakan 

lembaga pelayanan dibidang jasa informasi. Tempat tersimpannya banyak 

informasi dan pengetahuan. Program kerja dalam pengembangan bahan pustaka 

juga selalu menjadi sorotan dalam pengembangan profesionalityas pustakawan. 
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Karen ini nanti akan berkaitan dengan koleksi yang ada di perpustakaan apakah 

sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau belum. Jika koleksi yang ada di 

perpustakaan belum sesuai dengan kebutuhan pra pemiustaka maka perpustakaan 

tersebut berarti perlu melakukan pengupgradean terhadap bahan pustakanya agar 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Needs pada CPD yang terakhir yaitu teknologi yang ada diperpustakaan. 

Pan dan hovde mengungkapkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi sangat erat 

dengan perubahan teknologi konstan dan cepat mencirikanera informasi, teknologi 

ini penting dalam menembus semua aspek operasional perpustakaan perguruan 

tinggi dan secara drastis mempengaruhi perilaku informasi pustakawan dan 

pemustaka. Banyak teknologi yang digunakan, sebesar 71 responden dengan 

presentase 100.0% mengungkapkan bahwa teknologi yang disediakan oleh 

perpustakaan sudah mendukung pengembangan profesionalitas pustakawan, 

Komputer, WIFI, CCTV, dan Barcode. Mayoritas paraq pustakawan mengaku 

bahwa teknologi yang sudah di sediakan oleh pihak perpustakaan sudah 

mendukung dalam pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Namuqan 

diantara darai beberapa pustakawan mengatakan bahwa teknologi yng ada di 

perpustakaan masih perlu di tingkatkan lagi. Sejalan dengan berkembangnya 

trknologi secara pesat teknologi yang ada di perpustakaanpun juga harus di 

kembangkan lagi. Agar perpustakaan juga semakin maju dengan adanya teknologi 

yang dimiliki oleh perpustakaan. rata-rata kemampuan yang dimiliki oleh 

pustakawan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di perpustakaan 

mempunya tingkat advace artinya para pustakawan sudah dapat mengoperasikan 

teknologi yang ada di perpustakaan dengan baikseperti tabel III.23 sebanyak 

95.8% dengan frekuensi 68 orang. Dengan adanya teknologi informasi yang 

semakin canggih yang dimiliki oleh perpustakaan maqka bdapat memberikan 

kemudahan bagi pustakawan dalam melaksanakan program kerjanya. Efisiensi 

kerja pustakawan juga lebih terjaga. 
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IV.1.2 Resource for Professional Development  

Pan dan Hovde mengungkapankan bahwa Resource for Professional 

Development merupakan segala sumber yang mendukung dalam proses kegiatan 

CPD pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi negeri, yang terbagi menjadi 3 

sumber yaitu Asosiasi professional, lembaga pendidikan, dan institusi 

perpustakaan.  

Sumber yang pertama asosiasi perpustakaan yang terbagi menjadi 2 yaitu 

asosiasi dalam negeri dan asosiasi luar negeri. Perpustakaan perguruan tinggi 

negeri di Indonesia tergabung dalam asosiasi perpustakaan dalam negeri, sebesar 

100.% seluruh perpustakaan perguruan tinggi negeri telah bergabung dalam 

asosiasi yaitu FPPTI (forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia)  dan 

sebesar 97.2% telah bergabung dengan asosiasi FKP2TN (forum kerjasama 

perpustakaan perguruan tinggi negeri) karena salah satu dari perpustakaan 

perguruan tinggi belum bergabung, karena dahulunya merupakan perguruan tinggi 

swasta dan sekarang baru berganti status menjadi perguruan tinggi negeri. Kedua 

asosiasi perpustakaan tersebut memang merupakan asosiasi perpustakaan yang 

diikuti oleh seluruh perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sehingga antar 

perpustakaan perguruan tinggi dapat berjejaring satu dengan yang lainnya. 

Asosiasi perpustakaan di dalam negeri tersebut mengadakan kegiatan yang 

berkaitan dengan CPD pustakawan, sebesar 40.8% responden dengan frekuensi 29 

pustakawan mengungkapkan bahwa pernah mengikuti kegiatan yang diadakan 

oleh asosiasi dalam negeri, kegiatan tersebut adalah seminar, namun terdapat 

beberapa pustakawan sebesar 57.7% merasa belum pernah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh asosiasi dalam negeri karena yang diikutkan dalam kegiatan 

pada asosiasi tersebut bergantian dan kebetulan ada beberapa pustakawan yang 

belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi perpustakaan dalam 

negeri.  

Asosiasi perpustakaan yang ada di dalam negeri dan anggotanya dari 

perpustakaan diseluruh dunia, namun perpustakaan perguruan tinggi negeri di 
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Indonesia tergabung hanya sebanyak 22.5% responden dengan frekuensi 16 orang 

yaitu asosiasi luar negeri CONSAL (Congresss Of Southeast Asian Librarianship) 

atau hanya 2 perpustakaan perguruan tinggi saja yang tergabung di dalamnya, 

beberapa pustakawn mengaku pernah mengikuti CONSAL yang pada waktu itu 

bertempat di Bali, Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pimpinan 

perpustakaan yang ada di asia. Seorang pustakwan mengaku saat itu yang dikirim 

untuk mengikuti konsla sebanyak dua orang dan seluruh akomodasi mulai dari 

perjalanan dibiayai oleh pihak asosiasi. Sama seperti hal tersebut hanya 2 

perpustakaan sebanyak 46.5% menjalin asosiasi dengan AUNILO (Asean  

University Network Inter-Library Online) dengan responden sebanyak 33 orang. 

Baru-baru ini pada tahun 2016 dua pustakawan mengikuti workshop di Brunai 

Darussalam yang diadakan oleh AUNILO. Pustakawan ini diundang untuk 

menghadiri acara tersebut dan mereka mendapatkan akomodasi dati pihak 

penyelenggara yaitu AUNILO. Kegiatan ini dihadiri oleh pemimpin p[erpustakaan 

di perguruan tinggi yang ada di asia. Kegiatan CPD asosiasi luar negeri juga 

mengadakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan tersebut pustakawan 

mengungkapkan bahwa pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi 

dalam negeri, kegiatan tersebut adalah seminar sebesar 28.2% dengen frekuensi 

responden sebanyak 20 orang, namun terdapat beberapa perpustakaan sebesar 31. 

0% belum pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi dalam negeri 

karena yang diikutkan dalam kegiatan pada asosiasi tersebut bergantian dan 

kebetulan ada beberapa pustakawan yang belum pernah mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh asosiasi perpustakaan luar negeri.  

Resource/ sumber yang kedua yaitu Institusi pendidikan, yang dimaksud 

institusi pendidikan dalan hal ini merupakan perupakan perguruan tinggi negeri 

maupun swasta yang mengadakan suatu kegiatan CPD untuk pengembangan 

pustakawan sebanyak 53.5% dengan frekuensi sebanyak 38 responden pernah 

mengikuti kegiatan seminar mengenai CPD yang diadakan oleh institusi 

pendidikan. Kegaiatan CPD yang dilakukan oleh institusi pendidikan berjumlah 1 

kali dalam setahun. Sesuai dengan pernyataan dari responden: 
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Resouce/ sumber yang ketiga yaitu Institusi perpustakaan dimana tempat 

pustakawan bernaung. Pihak perpustakaan juga mengadakan kegiatan-kegiatan 

CPD yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan, sehingga 

nantinya dapat berdampak positif bagi perpustakaan dalam melayankan informasi 

kepada pemustaka. Kegiatan CPD yang diadakan oleh perpustakaan seperti halnya 

seminar ataupun workshop sebesar 66.2% dengan frekuensi 47 orang sesuai 

dengan pernyataan responden 

IV.1.3 Administrative Support 

Pan dan hovde mengartikan Administrative support sebagai dukungan 

administrasi yang ditujukan pada kegiatan CPD yang mana komponen 

administrative support ini merupakan elemen yang jelas dan penting dalam 

kegiatan CPD. Pan dan Hovde membagi administrative support mejadi 2 yaitu 

penyedian dana CPD dan penghargaan pada pustakawan. Penyediaan dana CPD 

merupakan besaran dana yang digunakan sebagai dana operasional pelaksanaan 

CPD pustakawan, masing-masing perpustakaan perguruan tinggi negeri 

mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam penyediaan alokasi dana pada 

kegiatan CPD data menunjukkan presentase paling banyak sebesar 53.5% dengan 

frekuensi responden 38 orang, perpustakaan memberikan alokasi dana sebesar 

6%-10%. Walaupun masing-masing perpustakaan perguruan tinggi negeri 

mempunyai perbedaan dalam kebijakan penyediaan alokasi dana untuk CPD 

masing-masing perpustakaan mempunyai perhatian yang lebih pada kegiatan 

CPD. Dana terbesar berasal dari pihak pemerintah yaitu dari APBN memperoleh 

presentasi sebesar 76.1% dengan frekuensi sebanyak 54 orang. Dana tersebut 

digunakan untuk biaya perjalanan, akomodasi, uang saku harian dan biaya 

pendaftaran sebesar 100.0% dengan frekuensi sebanyak 71 orang. 

Administrative yang kedua yaitu  mengenai penghargaan yang di berikan 

kepada pustakawan yang berprestasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

semangat kepada para pustakawan agar tetap berprestasi. Ada beberapa jenis 

penghargaan yang diberikan kepada pustakawan yang berprestasi adalah berupa 
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uang sebesar 69.0% dengan frekuensi  sebesar 49 orang. Penghargaan tersebut 

diberikan kepada pustakawan dalam kurun waktu 1 tahun sekali dengan datan 

sebesar 69.0% dengan frekuensi responden sebanyak 49 orang. Pemberian 

penghargaan tersebut merupakan sebuah bentuk bukti kepedulian pihak 

perpustakaan dalam kegiatan CPD. 

Proses evaluasi kegiatan CPD yang dilakukakn oleh pustakawan sangat 

diperlukan untuk mengetahui kekurangan pada pelaksanaan kegiatan CPD , 

sehinggi kegiatan CPD selanjutnya dapat ditingktkan kembali. Bentuk evaluasi 

yang sering dilakukan oleh perpustakaan yaitu sebesar 66.2% dengan frekuensi 

responden sebanyak 47 orang mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan mengan 

cara melakukan kajian periodic terhadap program pengembangan pustakawan 

secara menyeluruh. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetaui sejaquh 

mana para pustakawan berkembang dan untuk melihat inovasi apa yang ada 

diberikan untuk perpustakaan agar perpustakaan dapat bekembang lebih bmaju 

lagi. Kegiatan evaluasi ini juga di pakai untuk meliah apakah program kerja yang 

di berikan kepada pustakawan sudah dikerjakan dengan baik atau belum dan 

sudah sesuai dengan tugasnya. 
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IV.1.4 Gambaran Kondisi Pengembangan Pustakawan per Universitas 

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 

Pengembangan professional pustakawan pada perpustakaan perguruan 

tinggi negeri ITS yaitu para pustakawan sudah mendapatkan dukungan dari p[ihak 

perpustakaan dalam mengikuti kegiatan pengembangan seperti kegiatan pelatihan 

kerja yang diadakan oleh instansi perpustakaan maupun pihak lembaga 

pendidikan. Sebanyak 100% responden mengaku pernah mengikuti kegiatan 

seminar baik yang diadakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. 

Pustakawan yang dikirim dalam melakukan kegiatan pelatihan kerja dikutkan 

secara bergiliran hal ini bertujuan agar seluruh pustakawan dapat dengan adil 

bergantian untuk dapat mengikuti pengembangan profesional pustakawan. untruk 

itu rata-rata para pustakawan mengaku dalam satu tahun terakhir mrngikuti 

kegiatan pengembangan sebanyak 2 kali dan kurun waktunya kegiatan tersebut 

adalah satu hari dengan kegiatanj berupa seminar. Untuk kegiatan lain berupa 

pelatihan internal maupun eksternal para pustakawan mengaku kegiatan tersebut 

dapat berlangsung selama 3 hari samapi 1 minggu. 

Kegiatan pelatiahan kerja yang minim dilakukan oleh pustakawan adalah 

memberikan bimbingan. Hal ini nyang dimaksudkan adalah seorang pustakawan 

memberikan bimbingan kepanda pustakawan yang lain atau dengam pustakawan 

tersebut menjadi nara sumber di suatu kegiatan pengembangan professional 

pustakawan. Para pustakawan mengaku mtelah mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

yang sudah sesuai dengan bidang kerjanya. Dalam pengembangan professional 

pustakawan kegiatan CPD ini menjadi tanggungjawab bersama antara koodinator 

dan pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan. Para pustakawan juga mengakan dalam pengembangan pustakawan 

juga melakukan kegiatan kerjasama antar perpustakaan. Hal  ini bertujuan untuk 

pustakawan untuk saling sharing informasi apa yang sedang berkembang saat ini. 

Program kerja yang dapat mendukung kegiatan professional piustakawan adalah 

program kerja dalam layanan jasa perpustakaan.  
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Pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi ITS ini juga telahg 

menghasilkan suatu karya  seperti artikel ilmiah dan laporan penelitian. Hasil 

karya tersebut juga telah di publikasikan di jurnal. Rata-rata pustakawan 

mengikuti pengembangan profesionalitas pustakawan melalui Blog/ Web. 

Pustakawan merasa perlu untuk mengikuti kajian tentang professional 

perpustakaan karena untuk mengikuti pengembangan profesi yang telah 

berkembang saat ini. Teknologi yang ada di perpustakaan menurut para 

pustakawan sudah cukup mendukung dalam kegiatan pengembangan professional 

pustakawan namun teknologi yang ada tersebut masih perlu untuk di tingkatkan 

mengingat pada era informasi seperti ini kemajuan teknologi juga sudah semakin 

berkembang.  

Pihak perpustakaan ITS mengaku juga sudah menjalin kerjasama dengan 

asosiasi professional yaitu FPPTI dan FKP2TN, sebagaian pustakawan ada yang 

menjadi pengurus dalam asosiasi tersebut. Perpustakaan ITS juga mnjalin 

kerjasama dengan asosiasi luar negeri yaitu CONSAL. Beberapa pustakawan 

mengaku pernah mengikuti kegitan pengembangan professional berkelanjutan 

yang dadakan di Bali. Pada kegiatan tersebut para pustakawan yang dikirim 

mengaku mendapatkan fasilitas dari pihak penyelenggara mulai dari akomodasi 

sampai dengan uang saku. Pustakawan yang mengikuti pengembangan profesi 

berkelanjutan mendapatkan pemerintah melalui dana APBN diambil sekitar 6% 

dari dana untuk pengembangan perpustakaan. 

Universitas Airlangga (UNAIR) 

Pengembangan professional pustakawan pada universitas airlangga yaitu 

sudah sangat bagus. Ini dapat dilihat dari dukungan yang di beruikan oleh pihak 

perpustakaan yang di berikan kepada pustakawannya. Para pustakawan disini 

sudah aktif dalam melakukan kegiatan petalihan kerja berupa seminar, workshop, 

konferensi dan kegiatan lainnya yang mendukung dalam kegiatan pengaembangan 

profesi pustakawan. di perpustakaan ini terdapat beberapa pustakawan yang 

pernah memberikan bimbingan kepada perpustakaan lain bahkan ada di antara 
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pustakawan tersebut yang membantu menjadi staf pengajar. Kegiatan yang sudah 

diikuti pustakawan di perpustakaan UNAIR ini juga sudah beragam. Pihak 

perpustakaan dalam kurun waktu 1 bulan sekali mengadakan kegiatan dalam 

pengembangan para pustakawannya yaitu dengan pengadakan seminar dengan 

peserta para pustawan di perpustakaan tersebut. Rata-rata para pustakawan 

mengaku dalam nmengikuti kegiatan pelatihan kerja berupa seminar 2 kali dalah 

setahun dalam kurun wakru 1 hari. Namun apabila mereka mengikuti pelatihan 

kerja berupa pelatihan internal dan eksternal kurun waktunya bisa 3 hari sampai 1 

minggu.  

Pustakawan mengaku bahwan kegiatan pelatihan kerja yang diikuti dengan 

cara bergiliran dan bergantian hal ini bertujan agar seluruh pustakawan 

mendapatkan jatah untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi pustakawan. 

menurut penuturan pustakawan kegiatan pelatihgan kerja yang diikuti sudah 

sesuai dengan bidang kerjanya. Pengembangan professional pustakawan menjadi 

tanggung jawab koodinator dan pustakawan untuk menangani pengembangan 

pustakwan. Pustkawan juga melaqkukan kegiatan kerjasdama yang dilakukan 

antara puatakawan satu dengan yang lainnya. Seorang pustakawan mengaku 

bahwa telah bekerja sama dengan pustakawan lain untuk melakukan sebuah 

penelitian mengenai layanan peminjaman mandiri. Nantoinya penelitian ini akan 

ditujukan untuk pihak perpustakaan UNAIR 

Beberapa puatakawan di perpustakaan universitas airlangga pernah dikirim 

untuk melakukan magang selama 2 minggu di Universitas Putra Malaysia (UPM). 

Pustakawan ini mengaku bahwan akomodasi dan transport ditanggung oleh pihak 

universitas airlangga. Beberapa pustakawan juga pernah mengikuti kongres 

pancasila IV  di UNPATI Ambon dengam mengirim call for paper “Nation 

Building Corner”, tidak hanya itu pustakawan juga mengikuti pelatihan tentang 

kehumasan dan mempresentasikan hasil call for paper mengenai kepustakawanan 

di UTC Trawas.  
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Pustakaan di perpustakaan UNAIR juga sudah menghasilkan beberapa karya 

seperti arikel ilmiah, laporan pernelitian, buku, dan resensi. Beberapa dari karya 

tersebut juga telah dipublikasikan melalui jurnal, majalah, koran prosiding dan 

juga web perpustakaan. seorang pustakawan men gaku telah menghqasikan karya 

yaitu berup[a buku yang berjudul “50 tahun perpustakaan Universitas Airlangga” 

pada tahun 2005. Beberapa hasil aqrtikel juga telah dimuat pada warta UNAIR. 

Para pustakawan aktif dalam mengikuti kajian mengenai pengembangan 

professional pustakawan dengan cara membaca artikel dari Blog, Web atau juga 

dengan membaca melalui database yang telah di sediakan oleh pihak 

perpustakaan. para pustakawan mengaku merasa perpu untuk mengikuti kegiatan 

pengembangan professional adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

pustakawan yang terjadi saat ini dan untuk mendapatkan ide inovasi dalam 

pengembangan karir pustakakawa. Teknologi yang ada di perpustskaan 

Universitas Airlangga juga sudah mendukung dalam kegiatan profesionalitas 

berkelanjutan namun teknologi yang ada masih perlu untuk ditingkatkan lagi 

seiring dengan perkembangan teknnologi yang semakin pesat. 

Pihak perpustakaan UNAIR juga telah menjalin asosiasi dengan asosiasi 

professional yaitu dengan FPPTI dan FKP2TN beberapa pustakawan juga menjadi 

pengurus aktif dalam asosiasi tersebut. Tidak hanya asosiasi dalam negeri saja 

perpustakaan juga menjalin kerjasama dengan asosiasi luar nengeri yaitu 

AUNILO. Beberapa pustakawan pada tahun 2016 ini telah mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh AUNILO  di Brunei, pustakawan yang mengikuti kegiatan 

tersebut mengaku bahwa akomodasi, uang saku dan penginapan di tanggung olehy 

pihak penyelenggara. Biasanya setelah mengikuti kegiatan pustakawan diharuskan 

untuk menulis hasil dari kegiatan yang diikuti. Alokasi anggaran yang digunakan 

dalam pengembangan pustakawan diambil 6% dari dana dalam pengembangan 

perpustakaannya. Pada perpustakaan Unair juga dilakukan pemberian 

penghargaan bagi pustakawan yang berprestasi dengan reward berupa uang, piala, 

dan sertifikat. Di perperpustakaan ini juga dilakukan evaluasi kegiatzn 
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pengembangan profesionbal pustakawan dengan melakukan kaqjuian perodik 

terhadap program pengembangan pustakawan secara menyeluruh. 

Universitas Sunan Ampel Surabaya (UINSA) 

Pengembangan pustakawan yang dilakukan pada UINSA ini adalah 

beberapa pustakawan mengaku sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan kerja 

berupa seminar, workshop dan kegiaqtan lainnya yang mendukung dalam 

pengembaqngan pustakawan. dalam setahun pustakawan mengaku mengikuti 

kegiatan pengembangan sebanyak 2 kali setahun hal ini dikarenaka pustakawan 

yang diikutkan dalam kegiatan terswebut adalah bergiliran atau bergantian dengan 

pustakawan lainnya dengan kurun watu 1 hari yaitu pada kegiatan seminar. 

Namun apabila pustakawan mengikuti kegiatan pelatihan internal maupun 

eksternal kurun waktun ya bisa mencapai 3 hari sampai 1 minggu. Beberapa 

pustakawan mengaku bahwa pelatihan kerja yang diikuti sudah sesuai dengan 

bidang tugas kerja sebagai puistakawan. Pengembangan pustakawan menjadi 

tanggung jawab bersama antar koodinator dan pustakawan untuk menangani 

pengembangan pustakawan.  

Beberapa diantara pustakawan tersebut tersebut telah menghasilkan siuatu 

karya yaitu berupa artikrl ilmiah dan telah dipublikasikan pada jurnal. Menurut 

penuturan pustakawan mereka mengikuti kajian mengenai pengembangan profesi 

pustakawan melalui website perpustakaan. teknologi yang ad di perpustakaan 

UINSA sudah cukup menedukung dalam pengembangan professional pustakawan 

namun seiring dengan teknologi yang semakin pesan treknologi yang ada masih 

perlu ditingkatkan lagi. Pihak perpustakaan UINSA sudah menjalin kerjasama 

dengan asosiasi professional yaitu FPPTI dan FKP2TN namun perpustakaan ini 

belum menjalin kerjasama dengan asosiaso luar negeri. Dana yang digunakan 

dalam pengembangan pustakawan berasal dari sebagian dana yang di gunakan 

untuk pengembangan perpustakaan yang berasal dari pemerintah dan melalui dana 

APBN. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



 

IV-16 

 

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 

Pengembangan professional yang dilakukan pada perpustakaan sangat 

Minim. para pustakawan mengaku jarang mengikuti kegiatan pengembangan 

karena dana yang di sediakan untuk perpustakaan minim dan juga tenaga 

pustakawan yang ada di perpustakaan UNESA sedikit. Pustakawaqn pernah 

sesekali mengikuti kegiatan pelatihan kerja yaitu dengan cara mengikuti seminar 

itupun jarang di ikuti. Bahkan bisa juga dalam setahun itu pustakawan tidak 

mengikuti kegiatan pengembangan professional pustakawan. Pelatihan kerja yang 

pernah diikuti dirasa sudah sesuai dengan bidang tugas kerja sebagai pustakawan. 

Beberapa  sudah jarang mengikuti kajian mengenai pengembangan proifesional 

pustakawan. pustakawan mrengku sudah sibuk sendiri dengan kerjaannya 

sehingga tidak ada waktu untu mengikuti kajian pengembangan profesionalitas 

pustakawaan. Beberapa diantar pustakawan telah menghasilkan suatu karya yaitu 

berupa artikel ilmiah. Teknologi yang di sediakan oleh piohak perpustakaan sudah 

cukup memadai namun masih perlu untuk ditingkatkan dalam penyediaan 

teknologi yang dapat mendukung kegiatan pengembangan professional 

pustakawan.  

Pihak perpustakaan UNESA juga sudah menjalin kerjasama dengan asosiasi 

professional seperti FPPTI dan FKP2TN namun pustakawan tersebut buukan 

termasuk anggota aktif dalam asosiasi tersebut. Perpustakaan UNESA belum 

menjalin kerjasama dengan asosiasi luar negeri. Dana yang di berikan untuk 

pengembangan professional pustakawan pun juga sangat minim sehingga 

pustakawan di perpustakaan belum banyak melakukan kegiatan dalam 

pengembangan professional pustakawan. 

Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) 

Pengembangan professional yang dilakukan oleh perpustakaan PENS adalah 

dengan mengikuti kegiatan seperti mengikuti pelatihan kerja berupa seminar, 

workshop dan konferensi. Dsalam kurun waktu 1 tahun kegiatan tersebut biasanya 

diikuti sebanyak 1-2 kali dengan cara bergiliran antara pustakawan satu dengn 
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pustakawan lainnya. Perpustakaan di PENS ini terdapat 3 gedung perpudstakaan 

yang terbagi daqlam perpustakaan pascasarjana, perpustakaan D4 dan 

perpustakaan D3 dalam masing-masing perpustakaan tersebutbut terdapat 

pustatakawan yang bertanggungjawab atas perpustakaan yang di naunginya. 

Tertdapaq 5 pustakawan pada PENS ini. Seorang pustakawan dulunya pernah 

aktif daqlam mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pengembangan profesionalitas. 

Menurut penurutannya pengembangan pustakawan sangan penting untuk 

pengembgangan perpustakaan. Pustakawan disini saat ini hanya sesekali membaca 

pengembangan pustakawan karena pustakawan yang menaungi kebanyakan 

mempunyai koleksi mengenai teknologi atau engenering dan untuk bacaan 

mengenai pustakawan sangan minim. 

Pustakawan mengaku pernah menghasilkan suatu karya yaitu beru artikrl 

imiah dan laoran penelitiann dan di publikasikan melalui prosiding. Teknologi 

yang terdapat pada perpustakaan PENS ini sudah cukup bagus namun masih perlu 

adanya pengembangan untuk mendukung kegiatan pengembangan pustakawan. 

pihak perpustakaan juga sudah menjalin kerjasama dengan asosiasi professional  

seperti FPPTN dan FKP2TN namun pustakawan disini mengaku bukan menjadi 

anggota aktif dalam asosiasi tersebut. Dana yang dipakai delam kegiatan 

pengembangan professional berkelanjutan adalah berasa dari dana pengembangan 

perpustakaan. belum ada dana yang khusus diberikan untuk kegiatan 

pengembangan professional pustakawan. 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) 

Pengembangan professional pustakawan yang ada di perpustakaaan PPNS 

masih sangat minim. Pada perpustakaan PPNS ini terdapat 2 pustakawan. dan 

yang menjadi kepala perpusnya berasal dari pihak dosen dan tidak mempunyai 

background ilmu perpustakaan. pustakawan mengaku pernah mengikuti kegiatan 

pelaihan kerja berupa seminar untuk mengikutti kegiatan lain seperti workshop, 

konferensi, pelatihan internal/ eksternal mereka jarang mengikuti. Bahkan untuk 

kegiatan memberikan bimbingan belum pernah dilakukan. Pustaqkawan mengaku 
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bahwa pelatihan krja yang pernah diikuti sesuai dengan tugas kerjanya. Menurut 

pustakawan PPNS pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab bersama 

antar koordinator dan pustakawan. Pustakawan disini sudah jarang sekali 

mengikuti kajuian mengenai pengembangan pustakawan karenqa mereka merasa 

sudah sibuk dengen pekerjaanya sehinggi mereka tidak sempat untuk mengikuti 

perkembangan kanjian kepustakawanan.  

Pihak perpustakaan PPNS sudah menjalin kerjasama dengqan asosiasi 

professional dalam negeri seperti FPPTI dan FKP2TN namun pustakawan dsisni 

mengaku mereka buakn menjadi anggota aktif dalam asosiasi tersebut. 

Perpustakaan PPNS belum menjalin kerjasama dengan asosiasiasi luar negeri. 

Untuk itu pustakawan disini belu pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional pustakawan yang diadakan oleh pihak asosiasi luar negeri. Dana yang 

di berikan untuk pengembangan perpustakaannya juga masih minim oleh karena 

itu belum ada dana khusus yang di pakai dalam kegiatan pengembangan 

profesonal pustakawan. 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN) 

Pengembangan professional pustakawan pada perpustakaan UPN ini juga 

masih minim karena para pustakawan yang ada di perpustakaan sini mengaku 

sudah jenuh untuk mengikuti kegiatan pelatiahan kerja seperti seminar, workshop, 

koferensi. Salah satu pustakawan mengaku bahwa mengikuti kegiatan seminar 

ataqupun kegiatan pengembangan lainnya merupakan suatu kegiatan refresing 

dalam rangka menghilangkan kejenuhan di tempat kerja. Pustakawan disini juag 

mengaku sudah jarang mengikuti kajuan pengembangan profesi pustakawan. 

karena pustakawandisini merasa bahwan dirinya sudah terlalu di sibukkan oleh 

pekerjaan perpustakaan sehingga untuk mengikuti kajian kepustakawanan tersebut 

para pustakawan mengaku belum mempunyai waktu. Pustakawan di perpustakaan 

UPN jugaq pernah menhhasilak suatu karya yaitu berupa artikel ilmiah dan 

laporan penelitian. Teknologi yang ada di perpustakaan maqsih kurang dalam 

mendukung pengembangan professional berkelanjutan. 
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Pihak perpustakaan UPN juga sudah menjalin kerjasama dengan asosiasi 

professional dalam negeri seperti telah bergabung dalam FPPTI namun 

pustakawan didini mengaku bukan menjadi anggota aktif dalam asosiasi tersebut. 

Perpustakaan UPN belum menjalin hubungan dengan FKP2TN dikarenakan pihak 

universitas UPN baru saja berganti status dari yang dulunya berstatus perguruan 

tinggi swasta dan sekarang telah berganti status menjadi perpusruang tinggi 

negeri. Kegiatan pengembangan yang di lakukan oleh pustakawan UPN sangat 

minin. Ini juga terjadi karena dana yg di berikan juga masih minim dan belum 

adanya dana khusus untuk pengembangan professional pustakawan.  
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian “Continuing Professional Development (Pengembangan 

Profesionalitas Berkelanjutan) pada Profesi Pustakawan Di Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya” ini, peneliti menemukan beberapa temuan 

yang menarik dilapangan. Hasil dari temuan ini dapat menggambarkan 

karakteristik pustakawan dalam pengembangan profesionalitas. 

Hasil dari temuan data yang dihimpun berdasarkan pertanyaan pada 

kuisioner, dan hasil analisis data pada bab IV, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

a. Needs for Professional Development 

Sebangian besar pustakawan melakukan kegiatan dalam pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan sebanyak 100.0% responden mengaku pernah 

mengikuti  kegiatan seminar 71 orang. Sebanyak 7.0% responden mengaku 

pernah mengikuti pelatihan kerja berupa memberikan bimbingan Sebanyak 93.0% 

mengaku bahwa kegiatan pelatihan kerja yang diikuti sesuai dengan bidang tugas 

kerjanya 66 orang. Para pustakawan bengaku bahwa tanggung jawab untuk 

pengembangan pustakawn dipikul bersama diantara koodinasi dan seorang 

pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan 

pustakawan. Cara pustakawan dalam mengikuti tulisan mengenai pengembangan 

profesi berkelanjutan adalah dengan membanca melalui blog/ web sebanyak 

88.7% dengan frekuesi 63 orang dari total 71 orang. Para pustakawan juga 

sebagian besar telah menghasilkan suatu karya yaitu berupa artikel ilmiah 

sebanyak 80.3% dengan frekuensi responden sebanyak 57 orang dari total 71 

orang. Menurut penututuran para pustakawan teknologi yang ada diperpustakaan 

sudah mendukung dalam kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan 

pada pustakawan, teknoilogi yang ada juga memberikan kemudahan pustakawan 
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dalam melaksanakan tugasnya namun teknologi yang sudah ada masih perlu untuk 

dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. 

b. Resources for Professional Development 

Sebagian besar perpustakaan sudah menjalin asosiasi dalam negeri seperti 

perpustakaan telah bergabung dengan FPPTI sebanyak 100.0%. Perpustakaan 

sudah bergabung didalannya dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh asosiasi 

terrsebut seperti kegiatan seminar/ workshop. Sebagian besar juga perpustakaan 

sudah bergabung dengan asosiasi luar negeri yaitu AUNILO 46.5% sudah 

bergabung dengan asosiasi tersbut. Mereka mengaku juga pernah mengikuti 

kegiatan yang dadakan oleh asosiasi dalam negeri tersebut dan mengikuti kegiatan 

yang di adakan seperti kegiatan workshop dan konfrensi. Para pustakawan juhga 

mengikuti pengembangan professional yang diadakan oleh institusi pendidikan 

53.5% mengaku pernah mengikuti konferensi yang diadakan oleh institusi 

pendidikan. Pustakawan juga mengaku pernah mengikuti kegiatan pengembangan 

professional pustakawan yang diadakan oleh instansi perpustakaan itu sendiri 

yaitu sebanyak 66.2% mengaku pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh 

perpustakaan itu sendiri. 

c. Administrative Support. 

Sebagaian besar pustakawan mengaku bahwan sumber anggaran dana yang 

dipakai untuk pengembangan profesionalitas pustakawan adalah berasal dari 

pihak pemerintah melalui dana APBD 76.1% Dana yang di dapatkan oleh para 

pustakawan untuk pengembangan profesinya adalah sebanyak 6%-10% dari 

anggaran perpustakaan. Penggunaan anggaran dalam kegiatan pengembangan 

pustakawan biasanya sudah bisa mencakup seluruh kebutuhan yang di perlukan. 

Sebagian perpustakaan juga mengadakan kegiatan untuk pemberian reward bagi 

pustakawan yang berprestasi. Reward tersebut dapat berupa uang, sertifikat, dan 

piala ini di tunjukkan sebagai wujud support dari perpustrakaan dalam 

pengembangan profesi pustakawan. Sumber anggaran dana yang di pakai untuk 

pemberian reward/ penghargaan berasal dari pihak universitas sebanyak 69.0%. 
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Pihak perpustakaan juga melakukan evaluasi kegiatan pengemmbangan 

pustakawan yaitu dengan cara melakukan kajian periodic terhadap program 

pengembangan pustakawan secara menyeluruh sebanyak 66.2% . 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan 

perpustakaan yang dilakukan oleh 2 perpustakaan perguruan tinggi negeri telah 

mendapat dukungan aktif dari pihak perpustakaan. teknologi yang disediakan juga 

mampu untu membantu palaksanaan kegiatan CPD. Beberapa puatakawan juga 

sudah menghasilkan suatu karya ilmiah dan juga sudah di publikasikan.Dana yang 

diberikan juga cukup dan bisa di pakai dalam kegiatan pengembangan 

pustakawan. berberbead dengan 2 perpustakaan perguruan tinggi tersebut 4 

perpustakaan lainnya belum mendapatkan dukungan dalam pengembangan 

professional pustakawan. dana yang di berikan pada 4 perpustakaan tersebut juga 

masih minim karena anggaran dan yg di berikan untuk perpustakaan juga minim. 

Dan belum adanya dana yang diberikan khusus untuk pengembangan 

profesionalitas  

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data dari penelitian “Continuing 

Professional Development (Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan) pada 

Profesi Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya” ada 

saran yang dapat diungkapkan oleh peneliti kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi pihak perpustakaan sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan yang diadakan baik dari pihak institusi 

pendidikan, institusi perpustakaan dan juga bergabung dengan asosiasi 

perpustakaan 

2. Bagi pihak perpustakaan sebaiknya juga memmberi dukukungan bagi para 

pustakawan yang ingin mengembangkan profesinya yaitu dengan 

memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi pustakawan 

yang memiliki kompetensinya, karena masih jarang sekali pustakwan di 
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Indonesia yang mempunyai gelar Strata 2, kebanyakan pustakawan masih 

bergelar Diploma 3 dan strata 1. 

3. Bagi pustakawan sendiri sebaiknya untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pengembangan profesi pustakawan guna menambah pengetahuan dan 

pengalaman mereka dalam mengembangkan profesi mereka, yang mana 

hal tersebut dijadikan sebagai sebuah kesadaran masing-masing 

pustakawan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan penelitian ini nantinya 

bisa dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan 

hasil  yang  lebih  variatif  dan  juga  mendalam, karena penelitian ini 

masih tergolong dalam penelitian baru dijurusan Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan lagi. 
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No. Responden (CPD)

DEPARTEMEN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kepada responden yang terhormat,

KUESIONER

Dalam rangka untuk mengetahui“Continuing Professional Development (Pengembangan
Profesionalitas Berkelanjutan) pada Profesi Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan
Tinggi Negeri Surabaya” maka saya bermaksud mengajukan kuesioner untuk mendukung
penelitian ini. Saya harap Bapak/Ibu pustakawan bersedia untuk meluangkan waktu dan
menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas bantuan
dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih.

Brilian Desy Nabila
Mahasiswa Ilmu Informasi danPerpustakaan

FISIP-UNAIR

I. Identitas Responden

Nama : ..........................................................................................................
No.Telp : ..........................................................................................................
Email : ……..........................................................................................

Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X)
pada pilihan jawaban atau mengisi jawaban pada ruang yang telah disediakan

II. Karakteristik Responden

1. Jenis kelamin  :
1. Laki-laki 2. Perempuan

2. Usia :
1. 21-30 tahun
2.   31-40 tahun
3. 41-50 tahun
4. 51-60tahun
Lain-lain:..

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BRILIAN DESY NABILACONTINUING PROFESSIONAL...



III. Need (Needs for Professional Development)

3. Jenis kegiatan pelatihan kerja yang pernah diikuti(jawaban boleh lebih dari satu)

1. Seminar

2. Workshop

3. Konferensi

4. Pelatihan eksternal

5. Pelatihan di tempat kerja

6. Program belajar mandiri

7. Memberi bimbingan

8. Lainnya, sebutkan …

4. Jumlah pelatihan kerja yang diikuti dalam satu tahun

1. 1 Kali

2. 2 Kali

3. 3 Kali

4. Lebihnya, Sebutkan…

5. Berapa lama kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan?

1. 1 Hari

2. 1 Minggu

3. 1 Bulan

4. Lebihnya,Sebutkan…

6. Bidang tugas utama sebagai pustakawan perguruan tinggi
1. Referensi
2. sirkulasi
3. layanan public
4. pengolahan
5. pengasaan
6. pemasaran dan kerjasama
7. reserve
8. IT
9. Koleksi khusus
10. Skripsi
11. Pelatihan dan pengembangan
12. Amcor
13. Psycor dan Fisip corner
14. Majalah
15. Sekertariat
16. Audio visual
17. Humas
18. E_lib
19. Lainnya, sebutkan...

7. Bidang/ jenis pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh pustakawan

1. Pelatihan Keahlian Sesuai Dengan Tugas Kerja

2. Pelatihan Keahlian  Teknologi Informasi
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3. Pelatihan Yang Terkait Dengan Layanan Pelanggan

4. Pelatihan Menegemen

8. Pengembangan Profesi Lainnya (Misalnya, Subject Spesialis, Masalah Keperpustakaan)
Pendekatan yang diambil oleh perpustakaaan dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan
pengembangan pustakawan
1. Tidak ada koordinasi pengembangan pustakawan sama sekali didalam organisasi.
2. Pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab koordinator masing-masing bagian

perpustakaan.
3. Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab pimpinan

pengembangan pustakawan yang ditunjuk
4. Seluruh koordinasi pengembangan pustakawan menjadi tanggung jawab petugas

pengembangan pustakawan yang ditunjuk
5. Tanggung jawab untuk pengembangan pustakawan dipikul bersama diantara koordinator

dan seorang pustakawan yang diberi kewenangan untuk menangani pengembangan
pustaka

9. Cara anda mengikuti perkembangan kajian tentang profesi kepustakawanan/tetap mengikuti
pengembangan profesi terkini (jawaban boleh lebih dari satu)

1. Artikel di Jurnal/Majalah
2. Blogs/ web
3. Mengikuti konferensi profesi
4. Mengikuti konferensi profesi virtual (Misalnya : Webcast)
5. Lainnya. Sebutkan…

10. Seberapa sering anda membaca artikel jurnal/majalah perpustakaan
1. Setiap hari
2. 3–4 kali seminggu
3. 1–2 kali seminggu
4. 1-2 kali sebulan
5. 1-2 kali setahun
6. Lainnya. Sebutkan…

11. Cara anda dalam mengakses artikel jurnal/majalah perpustakaan
1. Berlangganan secara pribadi atau melalui institusi
2. Melalui situs Web gratis
3. Melalui database query
4. Lainnya. Sebutkan…

12. Seberapa banyak jurnal/majalah perpustakaan yang anda baca secara teratur?
1. Lebih dari 10 jurnal
2. 6-9 jurnal
3. 3-5 jurnal
4. 1-2 jurnal

5. Lainnya, sebutkan..
13. Jumlah blog atau feeds yang anda monitor/langgan pustakawan tentang perpustakaan

1. Lebih dari 10 blog/ feeds
2. 6-9 blog/ feeds
3. 3-5 blog/ feeds
4. Kurang dari 2 blog/ feeds
5. Lainnya,sebutkan…

14. Mengapa anda merasa perlu membaca artikel tentang profesi kepustakawanan
1. Untuk persyaratan masa kerja dan promosi
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2. Untuk selalu mengikuti setiap perkembangan profesi pustakawan
3. Untuk mendapatkan ide mengenaii inovasi pustakawan
4. Saya tidak merasa perlu mengikuti literatur profesi pustakawan
5. Lainnya. Sebutkan…

15. Kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan

1. Pustakawan dengan pustakawan
2. Divisi kerja dengan divisi kerja
3. Perpustakaan dengan perpustakaan
4. Perpustakaan dengan institusi pendidikan
5. Lainnya, sebutkan

16. Jumlah kerjasama yang dilakukan oleh perpustakaan

1. 1 (Satu) Kali kerjasama
2. 2 (Dua) Kali kerjasama
3. 3 (Tiga) Kali kerjasama
4. 4 (Empat) Kali kerjasama
5. Terus-menerus
6. Lainnya, sebutkan…

17. Jenis program kerja yang dapat mendukung pengembangan profesionalitas berkelanjutan

1. program kerja dalam pengembangan pustaka

2. program kerja dalam pengem bangan system informasi

3. program kerja dalam pelayanan jasa perpustakaan

4. Lainnya, sebutkan…

18. Berapa jumlah program kerja yang dilakukan dalam kurun waktu setahun
1. 1 (Satu) Kali program kerja
2. 2 (Dua) Kali program kerja
3. 3 (Tiga) Kali program kerja
4. 4 (Empat) Kali program kerja
5. Lebih dari 4 kali program kerja
6. Lainnya, sebutkan…

19. Jenis karya yang dihasilkan pustakawan(jawaban boleh lebih dari satu)

1. Artikel ilmiah

2. Laporan hasil penelitian

3. Buku

4. Resensi

5. Lainnya, sebutkan..

20. Jumlah karya yang dihasilkan pustakawan?

1. 1 (satu) karya

2. 2 (dua) karya

3. 3 (tiga) karya

4. 4 (empat) karya

5. Lebih dari 4, sebutkan…

6. Lainya, sebutkan…

21. Jenis publikasi yang dilakukan untuk karya pustakawan? (jawaban boleh lebih dari satu)
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1. Jurnal

2. Majalah

3. Koran

4. Prosiding

5. Blog/ Web

6. Lainnya, sebutkan…

22. Jenis teknologi yang digunakan di perpustakaan?(jawaban boleh lebih dari satu)

1. Computer

2. WIFI

3. CCTV

4. Barcode

5. Lainnya, sebutkan…

23. Tingkat kemampuan pustakawan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di
perpustakaan

1. Basic (membuka dan menutup )

2. Medium (menghidupkan, mematikan,mengetik)

3. Advance (mampu mengoprasikan teknonogi dan mengembangkan program dengan
teknologi)

4. Lainnya, sebutkan…

24. Manfaat teknologi bagi pustakawan

1. memudahkan pustakawan dalam melaksanakan program kerja

2. efisiensi kerja pustakawan

3. meningkatkan kemampuan pustakawan

4. Lainnya, sebutkan

25. Jenis kemampuan pustakawan dalam menggunakan teknologi informasi yang ada di
perpustakaan

1. menangani hardware dan software

2. menejemen jaringan dan dukungan teknis

3. pengembangan dan menejemen Web atau internet

4. pembuatan dan manajemen system database

IV. Resources (Resources for Professional Development)
26. Jenis asosiasi dalam negeri yang di ikuti oleh perpustakaan (jawaban boleh lebih dari satu)

1. FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia)
2. FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri)
3. Lainnya, sebutkan..

27. Jenis kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan dalam negeri
1. Seminar
2. Workshop
3. Diklat
4. Konferensi
5. Lainnya, Sebutkan…
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28. Jumlah kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan oleh asosiasi dalam
negeri
1. 1 (satu) kali dalam sebulan
2. 2 (dua) kali dalam sebulan
3. 1 (satu) kali dalam setahun
4. 2 (dua) kali dalam setahun
5. Lainnya, sebutkan…

29. Jenis asosiasi luar negeri negeri yang di ikuti oleh perpustakaan (jawaban boleh lebih dari satu)
1. IFLA (Internasional Federation Of Librarianship Association)
2. ALA (America Librarianship Association)
3. ALIA (Australia Librarianship And Information Assosiation)
4. CONSAL (Congresss Of Southeast Asian Librarianship )
5. AUNILO (Asean  University Network Inter-Library Online)
6. Lainnya, sebutkan…

30. Jenis kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan luar negeri
1. Seminar
2. Workshop
3. Diklat
4. Konferensi
5. Lainnya, Sebutkan…

31. Jumlah kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang diadakan oleh asosiasi luar negeri
negeri?
1. 1 (satu) kali dalam sebulan
2. 2 (dua) kali dalam sebulan
3. 1 (satu) kali dalam setahun
4. 2 (dua) kali dalam setahun

5. Lebih dari 4 kali, sebutkan…

32. Jenis kegiatan pengembangan  profesi berkelanjutan yang diadakan oleh lembaga pendidikan?
1. seminar
2. workshop
3. diklat
4. konferensi
5. Lainnya, sebutkan…

33. Jumlah kegiatan pengembangan  profesi berkelanjutan yang diadakan oleh lembaga pendidikan
1. 1 (satu) kali dalam sebulan
2. 2 (dua) kalidalam sebulan
3. 1 (satu) kali dalam setahun
4. 2 (dua) kali dalam setahun

5. Lebih dari 4 kali, sebutkan…

34. Jenis kegiatanpengembangan  profesi berkelanjutan yang diadakan oleh institusi perpustakaan
1. Seminar
2. Workshop
3. Diklat
4. Konferensi
5. Lainnya, Sebutkan…

35. Jumlah kegiatan pengembangan  profesi berkelanjutan yang diadakan oleh institusi
perpustakaan
1. 1 (satu) kali dalam sebulan
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2. 2 (dua) kali dalam sebulan
3. 1 (satu) kali dalam setahun
4. 2 (dua) kalidalam setahun

5. Lebih dari 4 kali, sebutkan…

V. Administrative Support
36. Sumber anggaran dana yang dipakai untuk pengembangan professional berkelanjutan

1. Pihak Perpustakaan
2. Pihak Universitas
3. Pihak Pemerintah
4. Asosiasi
5. Lainnya, Sebutkan…

37. Alokasi anggaran dalam prosentase dari total anggaran perpustakaan untuk pengembangan
pustakawan
1. 0% - 5%
2. 6% - 10%
3. 11% - 15%
4. 15% - 20%
5. Lebih dari 20%, Sebutkan…

38. Penggunaan anggaran dana yang diberikan kepada pustakawan
1. Perjalanan
2. Akomodasi
3. Uang saku harian
4. Biaya/ Ongkos pendaftaran
6. Lainnya, sebutkan…

39. Jenis penghargaan yang di berikan kepada pustakawan yang berprestasi
1. Beasiswa pendidikan berkelanjutan
2. Hadiah liburan
3. Sertifikat
4. Hadiah uang
5. Piala
6. Lainnya, sebutkan..

40. Setiap berapa kali penghargaan pada pustakawan di berikan
1. 1 bulan sekali
2. 3 bulan sekali
3. 6 bulan sekali
4. 1 tahun sekali
5. lainnya sekali

41. Sumber pengghargaan yang diberikan untuk pustakawan
1. Pihak Perpustakaan
2. Pihak Universitas
3. Pihak Pemerintah
4. Asosiasi
5. Lainnya, Sebutkan…

42. Mekanisme evaluasi yang digunakan kegiatan pengembangan pengembangan profesionalitas
berkelanjutan profesi pustakawan
1. Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan pada saat even pelatihan/

pengembangan selesai
2. Pengisian formulir evaluasi oleh peserta kegiatan beberapa saat setelah even
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pelatihan/ pengembangan selesai
3. Kajian periodik terhadap program pengembangan pustakawan secara menyeluruh.
4. Laporan mengenai program kerja yang telah dilakukan oleh pustakawan terhadap

pengembangan profesionalitas pustakawan.
5. Lainnya, sebutkan…
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