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ABSTRAK 

 

Terdapat dalam undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007 bahwa 

kompetensi yang dimiliki oleh pengelolah perpustakaan atau pustakawan 

diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakan. Paparan tersebut bisa dikatakan bahwa keberhasilan 

perpustakaan sangat dipengaruhi oleh pustakawan atau pengelolah perpustakaan 

dalam membantu dalam pencapain suatu tujuan atau sasaran dalam membangun 

citra positif perpustakaan pada masyarakat khususnya siswa-siswi. Penelitian ini 

memiliki suatu tujuan dimana penulis ingin mengambarkan skill pengelolah 

perpustakaan sekolah tingkat atas di era teknologi informasi yang berada di 

Sidoarjo. Skill yang harus dimiliki para pengelolah perpustakaan ada empat 

diantaranya skill manajemen informasi, skill interpersonal, skill teknologi 

informasi dan terakhir skill manajemen. Pada penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif dan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aspek Skill manajemen informasi 

di era teknologi informasi pada pengelola perpustakaan sekolah tinggkat atas di 

Sidoarjo dalam analisis statistic menghasilkan nilai rata-rata skor 3,54 dengan 

kategori tinggi. Skill interpersonal di era teknologi informasi pada pengelola 

perpustakaan sekolah tinggkat atas di Sidoarjo dalam analisis statistic 

menghasilkan nilai rata-rata skor 3,58 dengan kategori tinggi. Skill teknologi 

informasi di era teknologi informasi pada pengelola perpustakaan sekolah 

tinggkat atas di Sidoarjo dalam analisis statistic menghasilkan nilai rata-rata skor 

3,2 dengan kategori sedang. Skill manajemen di era teknologi informasi pada 

pengelola perpustakaan sekolah tinggkat atas di Sidoarjo dalam analisis statistic 

menghasilkan nilai rata-rata skor 3,29 dengan kategori sedang.  

 

 

Kata Kunci : Kompetenisi, Skill pengelolah Perpustakaan. 
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