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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.  
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ABSTRACT 

 

 It is found in the library law number 43 of 2007 that the competence of librarians or 

librarians is obtained through education and / or training in librarianship and has the duty and 

responsibility to carry out library management and services. The exposure can be said that the 

success of libraries is strongly influenced by librarians or librarians in helping in the 

achievement of a goal or goal in building a positive image of the library in the community, 

especially students. This study has a goal where the author wants to describe the skills of 

upper school library managers in the era of information technology located in Sidoarjo. Skills 

that must be owned by library managers there are four of them information management skill, 

interpersonal skills, information technology skills and management skills last. In this study 

using field research that is quantitative and the method used is descriptive method. 

 The results of this study indicate that the aspects of information management skills 

in the era of information technology at the high school library managers in Sidoarjo in 

statistical analysis yields an average score of 3.54 with high category. Interpersonal skills in 

the era of information technology at high school library managers in Sidoarjo in statistical 

analysis resulted in an average score of 3.58 with high category. Information technology 

skills in the era of information technology at the high school library managers in Sidoarjo in 

statistical analysis resulted in average scores of 3.2 in the medium category. Management 

skills in the era of information technology at the high school library managers in Sidoarjo in 

statistical analysis resulted in average score of 3.29 in the medium category. 

 

 

Keywords: Competence and Skill Library management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Perpustakaan pada dasarnya sebagai sumber informasi yang memberikan data-data atau 

informasi yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Peran penting 

perpustakaan juga dipengaruhi kompetensi pustakawan atau pengelola perpustakaan. 

Kompetensi pustakawan atau pengelola perpustakan sangat diperlukan dalam hal ini. 

Kompetensi keperibadian meliputi integritas dan etos kerja yang tinggi. Profesi pustakawan 

masih dianggap profesi yang menjanjikan, sehingga perpustakaan juga belum menjadi tempat 

favorit masyarakat. Namun dalam mengelola perpustakaan juga membutuhkan tenaga ahli. 

(Anna:2016) 

Pustakawan atau pengelola perpustakaan sekolah yang memiliki integritas tinggi, dapat 

dilihat dari bagaimana mereka memajukan perpustakaan untuk kedepannya. Program kerja 

yang sudah disusun dan pelaksanaan yang baik akan berguna bagi siswa-siswi dimasa yang 

akan datang. Menghargai waktu dalam menyelesaikan tugas dengan kondisi jumlah SDM 

yang terbatas juga merupakan kopetensi yang perlu dimiliki oleh pustakawan atau pengelola 

perpustakaan. Selain itu kepribadian pustakawan atau pengelola perpustakaan suatu hal yang 

penting dalam kompetensi yang perlu mereka miliki, dalah satunya kejujuran dalam 

melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan. Semua itu terkait dengan peran perpustakaan dan 

pustakawan atau pengelolah perpustakaan sekolah sebagai fasilitator untuk dapat 

meningkatkan minat baca siswa, meningkatkan melek informasi, fasilitas siswa untuk belajar 

mandiri dan meningkatkan minat kunjung ke perpustakaaan.  

Di Indonesia sudah memiliki perpustakaan kota, perpustakaan desa, perpustaaan 

sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan instansi pemerintahan. Bisa 

dikatakan bahwa pemerintah sudah memperhatikan kebutuhan infomasi para masyarakat 

Indonesia. Akan tetapi dari data tersebut bahwa dari 258ribu sekolah hanya 118 sekolah yang 

memiliki perpustakaan. Jumlah yang sedikit untuk pengadaan perpustakaan yang ada 

disekolah. Sedikitnya jumlah perpustakaan saat ini dipengaruhi juga minimnya perhatian para 

pihak sekolah dalam pentignya perpustakaan.  

Minimnya perhatian dari pihak sekolah juga berpengaruh dalam pengelolahan 

perpustakaan sekolah, seperti penelitian Maud Hell (2003) menyatakan bahwa pengelolaan 

perpustakaan sekolah di afrika selatan kurang dapat berkembang karena minumnya kontribusi 

dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menunjang fasilitas pengelolaan 

perpustakaan sekolah sehingga fungsi perpustakaan menjadi kurang maksimal. Bisa 

dikatakan bahwa keterlibatan pimpinan atau kepala sekolah dan pustakawan atau pengelola 



perpustakaan sangat penting dalam memberikan fasilitas pasra siswa-siswi dan guru dalam 

memenuhi kebutuhan informasi mereka.  

Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu 

pendidikan. Pentingnya keberadaan perpustakaan sekolah dapat dilihat dalam pasal 45 

Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

menyebutkan bahwa, “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan 

siswa”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah juga memerlukan perpustakaan 

sebagai sumber para warga sekolah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.  

Munurut (Purnomo:2015) Begitu juga dengan regulasi perpustakaan yang menyatakan 

bahwa tenaga perpustakaan atau pustakawan memungkinkan mempunyai kualifikasi 

pendidikan bidang perpustakaan minimal adalah diploma dua (D2). Dengan demikian bisa 

dikatakan dalam pengelolahan perpustakaan hendaknya menggunakan petugas yang akhli 

atau berkompeten dalam bidang perpustakaan, jika tidak memiliki kompetensi yang 

berhubungan dengan perpustakaan dalam menyelesaikan tugas meka kurang maksimal. 

Seperti banyak terjadi saat ini perpustakaan sekolah di kelolah oleh tenaga yang bukan 

berlatar belakang pendidikan perpustakaan. pimpinan atau kepala sekolah terkadang 

menunjuk guru kelas atau tata usaha untuk mengelolah perpustakaan sekolah yang ada.  

Pengelolah perpustakaan sekolah atau pustakawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam mengelolah perpustakaan. Tugas dari pengelolah perpustakaan membuat 

perpustakaan terasa aman dan nyaman untuk para pengguna atau user. Kenyataanya masih 

banyak pengelolah perpustakaan sekolah yang kurang maksimal dalam mengelolah 

perpustakaan, hal tersebut terjadi karena kurang perhatian dari pihak sekolah.  Salah satunya 

pengelolah perpustakaan tidak sepenuhnya mengelola perpustakaan, mereka memiliki tugas 

sampingan seperti halnya Tata Usaha atau guru kelas. (Febri :2013) 

Salah satu penyebab perpustakaan tidak dapat berkembang dengan baik itu adalah skill  

yang dimiliki oleh pustakawan. Perpustakaan hanya menjadi pelengkap di sekolah, koleksi 

buku seadanya, lokasi perpustakaan yang kurang strategis, tidak ada inovasi dalam menarik 

minat penggunjung atau user. hal tersebut yang sering terjadi di perpustakaan sekolah. Salah 

satunya terjadi di perpustakaan sekolah yang ada di Sidoarjo. Sehingga penelita tertarik untuk 

meneliti dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini. 

 

 



Rumusaan Masalah 

Bagaimana gambaran Skill pengelola perpustakaan diera teknologi informasi sekolah tingkat 

atas di Sidoarjo? 

Kompetensi Pengelolah Perpustakaan 

Menurut wicaksono (2004: 7) mengatakan bahwa komponen utama skill yang harus 

dimiliki pengelola perpustakaaan di kelompokan menjadi empat bagian, yang meliputi: 

1. Skill Manajemen Informasi, yang dikelompokan sebagai berikut: 

a. Mencari Informasi. Proses mencari informasi terbagi lagi dalam : 

 Mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu: mengidentifikaskan kebutuhan 

pemakai, mengenali beragam jenis penggunaan informasi oleh pemakai, 

menempatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu kerangka referensi  (who, 

what, when, where, how, why) menghubungkan infrmasi yang dibutuhkan dengan 

domain pengetahuan dan mendefinisikan masalah informasi yang menggunakan 

beragam  skill Tanya jawab. 

 Melakukan penelusuran, yaitu mempunyai skill dasar penelusuran informasi, 

kemampuan navigasi system dan sumber daya elektronis dan pengetahuan dasar 

tentang beragam sumber informasi yang tidak tersedia bentuk elektronis seperti 

bentuk cetak, orang (people and colleggeues) dan lainlain. Mengetahui sumber-

sumber informasi baik eksternal maupun internal dan sumber mana saja yang dapat 

dipercaya dan diandalkan untuk memberikan nilai tambah. 

 Memformulasikan strategi penelusuran. Mensyaratkan pengetahuan yang mendasar 

dan omprehensif yang sumberdaya informasi yang tepat termasuk strukturnya.  

Skill tentang suatu subjek juga perlu. Kemampuan lain yang dibutuhkan: mampu 

mendiskusikan ide-ide untuk mencari berbagai masukan, memilih alat penelusuran, 

mengidentifikasi kata kunci, konsep, tajuk subjek, deskriptor dan mengidentifikasi 

kriteria untuk mengevaluasi sumber informasi. 

b. Menggunakan Informasi. Proses menggunakan informasi terbagi dalam : 

 Evaluasi Informasi yang didapat, yaitu: menentukan nilai otoritatif, kebaruan dan 

kehandalan, relevansi dan kualitas.  

 Menilai informasi yang didapat, yaitu melihat secara cepat ide utama dan kata 

kunci, membedakan antara fakta, opini, propaganda, sudut pandang dan  



 bias,dan  melihat kesalahan logika. Akan lebih baik bila pustakawan juga memiliki 

skill dalam framing analysis yang akan sangat bergunakan melihat beragam sudut 

pandang media. 

 Meng-integrasikan informasi dari berbagai sumber, Yaitu: klasifikasi informasi, 

mengenali hubungan antar konsep, mengidentifikasi konflik dan kesamaan 

berbagai sumber.  

 Memilah informasi, yaitu: kemampuan memilah dan membuang informasi yang 

dianggap tidak perlu  

 Interpretasi informasi, yaitu: meringkas dan melakukan identifikasi detail informasi 

yang relevan, organisasi dan analisa informasi, membandingkan dengan sumber 

permasalahan yang ingin dipecahkan dan mengambarkan suatu kesimpulan atau 

konklusi. 

c. Membuat dan menciptakan informasi. Output dari pembuatan informasi adalah 

produk yang bisa membantu pemakai dalam mengambil keputusan. Format yang 

digunakan bisa beragam tergantung preferensi pemakai. Dalam membuat informasi,  

skill yang penting adalah: kemas ulang informasi  (Information Repackaging). Dalam 

melakukan kemas ulang informasi, hal-hal penting yang harus diperhatikan : 

 Menentukan tujuan kemas ulang informasi. 

 Menentukan isi yang dianggap penting (key content). 

 Memilih format yang tepat (tertulis, lisan, visual) tergantung audiens dan tujuan. 

 Mengerti implikasi legal dari suatu proses kemas ulang informasi. 

 Menyediakan panduan, dokumentasi dan referensi. 

d. Organisasi Informasi. Salah satu misi pustakawan adalah pemakai memanfaatkan 

informasi. Beberapa skill yang membantu pustakawan agar pemakai mudah dalam 

mencari dan menggunakan informasi adalah : 

 Membuat abstrak (abstracting). Kemampuan untuk menulis ringkasan sesuatu 

yang membuat pembaca bisa menangkap dengan jelas relevansi dan pentingnya 

informasi yang ingin disampaikan  

 Menyusun indeks (indexing). Menggunakan system klasifikasi atau taksonomi 

(tesaurus, tajuk subjek) yang ada.  

 Melakukan retensi, review termasuk pemberian informasi versi (versioning 

system). 

e. Penyebaran informasi, yaitu : 



 Kemampuan menyampaikan dan mempromosikan (marketing) ideide secara jelas 

dalam berbagai bentuk (tertulis, oral, presentasi). 

 Mendengar dan mengevaluasi opini dan informasi dari orang lain. 

 Menggunakan perangkat TI yang punya unsur interaktifitas tinggi seperti Portal 

yang memudahkan berbagi informasi. 

 Memfasilitasi berbagai bentuk forum  berbagi informasi  (sharing knowledge 

forum) antar pemakai 

2. Skill Internal, kemampuan pustakawan yang berguna dalam berhubungan dengan 

pengguna atau user dan sesama rekan kerja, diantaranya: 

a. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan bisa mempengaruhi orang lain. 

Mampu memberikan presentasi dengan jelas, komunikasi tertulis, dengan ejaan 

struktur dan isi yang jelas. Berkomunikasi dengan interaktif dan mampu 

memberikan pandangan dari beragam perspektif. 

b. Kemampuan mendengar. Mampu mendengar dan mendiskusikan pendapat  orang 

lain dari beragam sudut pandang dan bisa mendapatkan ide dari pendapat orang 

lain. Serta mampu memberikan komentar yang konstruktif. 

c. Kemampuan memberikan umpan balik yang baik beragam situasi yang dihadapi 

orang lain. 

d. Kemampuan merespon mengatasi konflik dengan memberikan respon yang tepat 

dalam beragam situasi. Bisa memberikan alasan bila tidak setuju terhadap sesuatu, 

memahami posisi dan kepentingan dalam sebuah konflik dan bisa menghasilkan 

win-win solutions  

e. Kemampuan menggunakan mekanisme komunikasi formal dan informal dalam 

menjaga hubungan baik dengan sesama staf maupun pemakai perpustakaan seperti 

membuat focus group discussion, quesioner dan analisa komplain. 

f. Mampu membangun tim dan memotivasi orang lain, seperti menghargai kontribusi 

individu 

g. Kemampuan untuk belajar mandiri (self learning skill)  

h. Kemampuan berinisiatif tanpa harus di suruh (self initiation)  

i. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim  

j. Cerdas dan mampu melakukan sesuatu terfokus 

k. Memiliki jiwa entrepreneurship 



3. Skill Teknologi Informasi, kempuan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi 

untuk memudahkan proses kerja. Beberapa kemampuan teknologi informasi yang 

dipengaruhi: 

a. Desain dan Manajemen database  

b. Data warehousing  

c. Penerbitan elektronik  

d. Pengelolaan Hardware  

e. Arsitektur informasi  

f. Sumber informasi elektronik  

g. Integrasi Informasi  

h. Desain intranet dan ekstranet  

i. Aplikasi perangkat lunak  

j. Pemrograman 

k. Workflow/ alur kerja 

l. Pemrosesan teks 

m. Meta data 

4. Skill Manajemen, yang harus dimiliki pustakawan antaralain: 

a. Administrasi, mampu membuat system administrasi yang baik bagi berbagai 

kegiatan yang (akan) dilakukan. Memahami proses kegiatan sebuah perpustakaan 

dan kegiatan lain yang terkait.  

b. Manajemen Perubahan, mampu mengatur berbagai kemungkinan yang bisa timbul 

dari suatu perubahan. 

c. Melakukan koordinasi dengan bagian lain yang berkaitan. 

d. Kepemimpinan, mempunyai karakter kepemimpinan yang menonjol 

e. Pengukuran, mampu melakukan pengukuran terhadap kinerja dan dampaknya 

terhadap layanan perpustakaan. 

f. Manajemen sumber daya manusia 

g. Manajemen proyek, mampu memimpin dan mengatur sebuah proyek.  

h. Relationship Management, mampu menjaga hubungan baik dengan sesama 

pustakawan dan pemakai.  

i. Team Building, Mampu membangun tim kerja yang kompak dan bisa mencapai 

tujuan yang telah ditentukan  

j. Manajemen waktu 



k. Pelatihan dan pengembangan, mampu menganalisis  skill  yang dibutuhkan dan 

memberikan pelatihan yang diperlukan. 

l. Mampu melakukan perencanaan-perencanaan strategis dan implementasinya. 

Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang berjudul Skill pengelolah perpustakan sekolah di era teknologi 

informasi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

tidak memberi perlakuan, manipulasi, tetapi mengambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Analisis Data 

SKILL MANAJEMEN INFORMASI 

Berdasarkan statistik deskriptif diatas terkait dengan skill manajemen informasi dapat 

disimpulkan bahwa pengelola perpustakaan sekolah tingakat atas di Sidoarjo meliputi lima 

indikator yang meliputi kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam mencari 

informasi, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam menggunakan informasi, 

kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam membuat/ menciptakan informasi, 

kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam organisasi informasi dan kemampuan 

pengelola perpustakaan sekolah dalam berbagai/ penyebaran informasi mendapatkan skor 

rata-rata 3,54 pada kategori tinggi.  

SKILL INTERPERSONAL 

Berdasarkan statistik deskriptif diatas terkait dengan skill interpersonal dapat 

disimpulkan hawa pengelola perpustakaan sekolah tingakat atas di Sidoarjo meliputi enam 

indikator yang meliputi kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam berkomunikasi 

dengan baik, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam mendengar masukan atau 

pendapat orang lain, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam memberikan 

feedback, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam mengatasi konflik yang ada, 

kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam belajar mandiri dan berinisiatif. Dari 

enam indikator tersebut menghasilkan nilai rata-rata skor 3,58 dengan kategori tinggi. 

SKILL TEKNOLOGI INFORMASI 

Berdasarkan statistik deskriptif diatas terkait dengan skill teknologi informasi dapat 

disimpulkan hawa pengelola perpustakaan sekolah tingakat atas di Sidoarjo meliputi lima 

indikator yang meliputi kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam menggunakan 

database dan manajemen database, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam 

membuat penerbitan elektronik, arsitektur elektronik, kemampuan pengelola perpustakaan 

sekolah dalam menggunakan perangkat keras, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah 



dalam sumber informasi elektronik, integrasi informasi dan kemampuan pengelola 

perpustakaan sekolah dalam menggunakan aplikasi perangkat lunak, pemograman, dan 

metadata. Dari lima indikator diatas mendapatkan nilai rata-rata skor sebesar 3,2 dengan 

kategori sedang. 

SKILL MANJEMEN 

Berdasarkan statistik deskriptif diatas terkait dengan skill manjemen dapat 

disimpulkan hawa pengelola perpustakaan sekolah tingakat atas di Sidoarjo meliputi empat 

indikator yang meliputi kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam mengelolah 

administrasi, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam membuat manajemen 

perubahan dan proses, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam melakukan 

kordinasi dan menilai, kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam manajemen 

proyek, team bulding, dan manajemen waktu. Dari empat indikator tersebut mendapatkan 

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

 

Penutup 

Kesimpulan 

1. 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. Hal ini menunjukan bahwa pengelola perpustakaan sekolah 

tingkat atas memiliki skill manajemen informasi yang baik di era teknologi informasi 

saat ini.  

2. 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. Hal ini menunjukan bahwa pengelola perpustakaan sekolah 

tingkat atas memiliki skill interpersoal yang baik di era teknologi informasi saat ini.  

3. 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. Hal ini menunjukan bahwa pengelola perpustakaan sekolah 

tingkat atas memiliki skill teknologi informasi yang kurang di era teknologi informasi 

saat ini. Karena para pengelola perpsutakaan sekolah tingkat atas di Sidoarjo kurang 

menguasai tentang perangkat lunak, website, database dan lain sebagainya pada era 

teknologi informasi saat ini. 

4. 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. Hal ini menunjukan bahwa pengelola perpustakaan sekolah 

tingkat atas memiliki skill manajemen i yang kurang begitu baik pada era teknologi 

informasi saat ini. 
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