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Abstract 

The study described the effectiveness of PerpuSeru programe in public library at Pamekasan. 

This study also explained how the implementation of PerpuSeru programe in public library at 

Pamekasan where the program has been already held from late 2012 until today. The 

effectiveness of PerpuSeru programe in public library at Pamekasan is measured in order to 

know how effectives PerpuSeru programe to achieve the objectives which had already 

determined before and the indicator of the effectiveness of the programe was determined by Ni 

Wayan Budiani, which is the accuracy of target, socialization, objectives, and monitoring 

program. The study used descriptive quantitative method and the population was PerpuSeru 

programe in Pamekasan. The researcher took the sample by using Non-random sampling 

through purposive sample technique and he obtained 99 respondents from the three main target 

groups of PerpuSeru programe. The groups consisted of women, youth, and micro businesses. 

From this study, the researcher found the level of effectiveness of PerpuSeru programe which 

based on four indicators. First indicator is the accuracy of target where the mean value is 2.79, 

it means that the assessment of effectiveness is enough. Second indicator is the socialization 

programe where the mean value is 4.10, it means that the assessment is effectively as well. 

Third indicator is the objectives programe where the mean value is 4.06, it means that the 

assessment is effective too. While the last indicator is the monitoring programe where the mean 

value 4.02, it means that the assessment is effective as well. 

 

Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana efektivitas program PerpuSeru di Perpustakaan 

Umum Kabupaten Pamekasan. Dari penelitian ini dapat dideskripsikan bagaimana 

pelaksanaan program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan yang telah 

lama terselenggara yaitu dari akhir tahun 2012 hingga saat ini. Efektivitas program PerpuSeru 

di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan ini diukur dalam rangka mengetahui sejauh 

mana keefektifan program PerpuSeru mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya yang diketahui dari indikator efektivitas program oleh Ni Wayan Budiani, yaitu 

ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pengguna program 

PerpuSeru Kabupaten Pamekasan sebagai populasinya. Sampel penelitian ini menggunakan 

pengambilan sampel secara Non Random Sampling dengan menggunakan teknik  Purposive 

sample dan didapat  99 responden yang berasal dari  tiga keompok sasran utama program 

PerpuSeru yaitu kelompok perempuan, pemuda, dan UKM. Dari penelitian ini dihasilkan 

tingkat kefektifan program PerpuSeru yang berdasar  4 indikator yaitu pada indikator 

ketepatan sasaran program didapatkan mean dengan  nilai 2.79 dengan penilaian cukup efektif, 

pada indikator sosialisasi program didapatkan mean dengan nilai 4.10 dengan penilaian 

efektif, selanjutnya pada indikator tujuan program didapatkan mean dengan nilai 4.06 dengan 

penilaian efektif. Sedangkan  indikator terakhir yaitu pemantauan program didapatkan mean 

dengan nilai 4.02 dengan penilaian efektif. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era informasi seperti saat ini keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat 

dalam memenuhi kebtuhan informasinya. Beragamnya pekerjaan/profesi, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan lain-lain menutut adanya strategi yang inovatif melaui penerapan program oleh 

perpustakaan agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi. 

Pada dasarnya perpustakaan pasti memiliki kekurangan, baik dari  layanan, fasilitas, dan 

lain-lain. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dari peperpustakaan dan juga 

apa harapan yang masyarakat inginkan dari perpustakaan maka diperlukan evaluasi terhadap 

perpustakaan. Efektivitats yang merupakan bagian dari evaluasi yang digunakan perpustakaan 

sebagai sarana introspeksi untuk dapat menjadi lebih baik kedepannya. Salah satu kajian dalam 

efektivitas adalah efektivitas program. Efektivitas program bisa digunakan untuk mengukur 

keberhasilan usaha-usaha yang dilakukan oleh perpustakaan. Dengan adanya efektivitas 

program, suatu usaha yang berupa serangkaian kegiatan perpustakaan dapat dinilai sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Program PerpuSeru merupakan salah satu implementasi program CSR (Corporate Social 

Responsibility) yang dilakukan oleh Coca-Cola Foundation (CCFI) yang bekerjasama dengan 

Bill & Melinda Gates Foundation dalam membantu mengembangkan perpustakaan daerah di 

seluruh Indonesia dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan, 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan membantu mengembangkan perpustakaan 

agar nantinya masyarakat dapat menjadikan perpustakaan sebagai tempat dan sarana belajar, 

wadah pengembangan kewirausahaan, dan lain sebagainya yakni dengan memperluas akses 

informasi teknologi melalui sarana yang ada pada perpustakaan. Dengan meningkatnya akses 

masyarakat terhadap infromasi berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan beserta 17 perpustakaan umum 

Kabupaten/Kota di jawa timur yang lain merupakan Perpustakaan Umum dari sekian banyak 

Perpustakaan Umum di Indonesia yang terpilih berdasar mekanisme seleksi oleh CCFI. Program 

PerpuSeru ini telah terlaksana sejak akhir tahun 2012, hingga saat ini hampir 5 tahun program 

PerpuSeru terselenggara di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. Telah banyak kegiatan 

program PerpuSeru yang telah diselenggarakan dan di fasilitasii oleh Perpustakaan Umum. 

Sejauh ini dampak program PerpuSeru dirasa sangar besar pengaruhnya terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat dari salah seorang 

peserta program PerpuSeru yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan ditandai adanya 

pertambahan penghasilan setelah mengikuti beberapa pelatihan pada program PerpuSeru. 

Terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas program, terdapat penelitian 

terdahulu oleh Satries dengan judul penelitian “Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda 

pada Organisasi Kepemudaan Al-Fatih Ibadurrahman Kota Bekasi”. Penelitian ini berfokus 

pada efektivitas program. Didalam penelitian ini disebutkan bahwa untuk mengukur tingkat 

efektivitas program digunakan indikator seperti ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan 

program dan pemantauan program. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa ke empat indikator 

efektivitas program mendapat nilai cukup untuk efektivitas pelaksanaan dengan nilai presentase 

berbeda. Indikator ketepatan sasaran program mendapat presentase 67.22%, indikator sosialisasi 

program mendapat presentase 76.23%, indikator tujuan program mendapat presentase 78. 93%, 

dan indikator pemantauan program mendapat presentase 71.38%. 

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Melisa Kakaina yang mengemukakan mengenai 

bagaimana efektivitas program Reading Time di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. 

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu dari adanya program Reading Time di Sekolah 

menyebabkan siswa-siswi disana bertambah keahliannya dalam membaca, bertambahnya 

motivasi membaca, dan bahasa mereka semakin luas, tidak merasakan tekanan akan bacaannya. 

Namun ruang lingkup penelitian ini lebih sempit dibandingkan dengan penelitian oleh peneliti 

tentang efektivitas program PerpuSeru, dimana yang menjadi obyek penelitian efektivitas 

program Reading Time adalah hanya siswa sekolah saja, sedangkan penelitian efektivitas 

program PerpuSeru yang dilakukan oleh peneliti ruang lingkupnya lebih luas karena obyek 

penelitian ini terdiri dari tiga  kelompok yang berbeda karakter yaitu kelompok perempuan, 



 

 

pemuda dan pelaku usaha mikro yang merupakan representasi dari masyarakat umum. Salah 

satu tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya perubahan sosial yang positif seperti halnya 

peningkatan penghasilan masyarakat sehingga output yang dihasilkan lebih bergam pada 

masing-masing sasarannya dan apa yang dihasilkan program  akan tampak nyata seperti 

meningkatnya pendapatan, atau semakin berkembangnya bidang usaha, dan lain sebagainya. 

Sebelum adanya program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan, 

pentingnya keberadaan perpustakaan belum begitu terasa bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

dari data statistik pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan dari tahu ke tahun, 

sebelum adanya program PerpuSeru pada tahun 2011 kunjungan masyarakat berjumlah 25.747 

orang, setelah adanya program perpuseru pada akhir tahun 2012 jumlah kunjungan sedikit 

meningkat menjadi 30.194 orang, meningkat lagi pada tahun 2013 dengan jumlah pengunjung 

62.566 orang, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 66.845 orang. Setelah adanya program 

PerpuSeru masyarakat mulai merubah pandangannya tentang perpustakaan. Kini masyarakat 

mulai memiliki pandangan lain tentang perpustakaan yaitu perpustakaan dianggap sebagai 

tempat belajar masyarakat, tempat menggali potensi diri, peningkatan skill dan kreativitas 

masyarakat melalui inovasi dan program yang diselenggarakan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Pamekasan, serta mejadi tempat melakukan aktivitas berkumpul bagi komunitas, 

institusi/lembaga maupun bagi masyarakat umum. Artinya disini perpustakaan membuka 

selebar-lebarnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan fasilitas-fasilitas 

perpustakaan untuk dapat belajar dan menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan. 

Berdasarkan data tersebut pengaruh pelaksanaan program PerpuSeru di Perpustakaan Umum 

Kabupaten Pamekasan sangat besar dalam meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke 

perpustakaan. Selain itu dampak lain setelah adanya program PerpuSeru adalah terberdayanya 

kaum perempuan, pemuda dan pelaku usama mikro, karena melalui program PerpuSeru, 

masyarakat bisa memililki pengetahuan dan skill yang lebih sehingga berdampak pada 

peningkatan penghasilan masyarakat. Hal ini dinilai sangat positif bagi Perpustakaan Umum 

Kabupaten Pamekasan  karena melalui kerjasama yang sinergis antara Perpustakaan Umum dan 

Perpuseru dapat membawa perubahan yang positif bagi lingkungan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan maupun perbedaan 

dengan kajian yang akan dilakukan peneliti. Analisis yang akan dilakukan oleh peneliti lebih 

mengacu pada penelitian Tesis oleh Satries, dimana persamaan penelitian ini terletak pada 

kajian mengenai efektivitas program terutama pada indikator efektivitas program yang 

digunakan. Namun kebaruan dari penelitian ini yaitu pada perbedaan jenis penelitiannya, jenis 

program dan lokasi penelitian. Dari situ setelah diketahui tujuan diselenggarakannya program 

PerpuSeru, maka alasan tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian yang ditunjukkan untuk 

mengetahui apakah program PerpuSeru yang dilaksanakan di Perpustakaan Umum Kabupaten 

Pamekasan dikatakan sudah efektif atau belum.  

Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan 

rekomendasi didasarkan pertibangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut 

memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.  

Subagyo dalam Budiani (2007) berpendapat efektivitas adalah kesesuaian antara output 

dengan tujuan yang ditetapkan. Sama halnya dengan Subagyo, Hani Handoko (2003) juga 

berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, 

program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.  

Efektivitas program, dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan 

program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan 

efektivitas program. Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan 

menggunakan variabel-variabel berikut ini: 

a. Ketepatan Sasaran Program 

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran 



 

 

yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

b. Sosialisasi Program  

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi 

program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada 

masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.  

c. Tujuan Program 

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuian antara hasil pelaksanaan program dengan 

tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.  

d. Pemantauan Program 

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif. Pada penelitian ini 

digambarkan secara keseluruhan mengenai efektivitas program PerpuSeru  di Perpustakaan 

Umum Kabupaten Pamekasan. Penelitian kuantitatif deskriptif memperlihatkan tentang 

kegiatan, proses yang terjadi maupun pengaruh atau dampak dari fenomena yang terjadui di 

lapangan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk melihat seberapa tingkat keberhasilan 

program PerpuSerudi Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan.  

Populasi yang dikehendaki dalam ruang lingkup penelitian ini adalah kalangan pengguna 

program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan, dan dalam hal ini adalah 

kelompok sasaran program PerpuSeru yang telah ditentukan sebelumnya yaitu terdiri dari 

perempuan, pemuda, dan wira usaha yang dijadikan sebagai responden penelitian.  

Sampel penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara Non Random Sampling 

dengan menggunakan teknik  Purposive sample. Teknik ini didigunakan pada penelitian-

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi (Bungin, 2005). 

Teknik ini dipakai karena pada program PerpuSeru tidak adanya populasi tetap sehingga tidak 

didapatkan kerangka sampel, serta teknik pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif memenuhi kriteria tujuan dan sasaran dari penelitian, 

yaitu kalangan msyarakat dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Laki-laki dan perempuan yang mengikuti program PerpuSeru berusia antara 13-55 

tahun 

b. Pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program PerpuSeru baik individu maupun 

kelompok 

Untuk dapat mengumpulkan data yang ada di lapangan dilakukan dengan menggunkan 

teknik pengumpulan data seperti dari data primeryang diperoleh dari penyebaran kuisioner 

kepada pihak-pihak yang terlibat langsung / sasaran program PerpuSeru di Perpustakaan Umum 

Kabupaten Pamekasan. Cara pengumpulan data yang lain adalah menggukan teknik wawancara, 

observasi dan studi pustaka. Kemudian  untuk pengolahan data dilakukan degan melakukan 

editing, coding, dan tabulating dengan menggunakan skala likert dengan menentukan skala 

interval yaitu sangat efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik analisis dengan menggunakan program pengolahan data statistik yaitu 

SPSS 22.0. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian “Efektivitas Program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten 

Pamekasan” ini, peneliti menemukan beberapa temuan yang menarik dilapangan. Dari temuan 

ini dapat digambarkanbn karakteristikk sosial pengguna program PerpuSeru yang telah 

mengikuti program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. 

Dari hasil perolehan data-data yang dihimpun dari kuisioner, temuan data pada BAB III, 

dan hasil analisis interpretasi teoritik  pada BAB IV ditemukan bahwa: 

1. Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan 

status/pekerjaan. Berdasar temuan dilapangan dapat diketahui bahwa: 

a. Dari total 99 responden, sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan 

presentase sebesar 67.7%. 



 

 

b. Sebagian besar usia responden yang mengikuti program PerpuSeru  berusia antara 

19-24 tahun sebesar 30.3% dari total 99 responden. 

c. Dari total 99 responden pada penelitian ini, sebagian besar responden berprofesi 

sebagai wirausaha dengan presentase sebesar 33.3%. 

2. KetepatanSasaran Program 

Ketepatan Sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasarannya 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketepatan penentun siapa saja 

sasaran program PerpuSeru yang dalam hal ini adalah kelompok sasaran program 

PerpuSeru yang terdiri dari perempuan, pemuda, dan usaha mikro tepat dengan 

kegiatan-kegiatan yang dicanangkan program PerpuSeru Perpustakaan Umum 

Kabupaten Pamekasan.. 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan PerpuSeru, telah terangkum beberapa 

kegiatan program PerpuSeru yang ditujukan secara khusus kepada kelompok sasaran 

PerpuSeru. Kegiatan-kegiatan yang diadakan PerpuSeru ini diharapkan dapat tepat 

untuk kelompok sasaran program, yakni perempuan, pemuda dan UKM, sehingga pada 

akhirnya diketahui  sejauh mana keefektifan program PerpuSeru di Kabupaten 

Pamekasan. Menurut  Subagyo dalam  Budiani efektivitas adalah kesesuaian antara 

output dengan tujuan yang ditetapkan (Budiani, 2007). Jika dilihat pada penelitian ini 

output yang dihasilkan dari program adalah terberdayanya masyarakat yang ditandai 

peningkatan pengetahuan, skill dan keterampilan sehingga dapat menghasilkan 

perubahan sosial yang positif. 

Untuk mengukur keefektifan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan 

salah satu indkator efektivitas program dari Budiani yaitu ketepatan sasaran program. 

Dalam jurnalnnya Budiani (2007) memaparkan ketepatan sasaran program yaitu sejauh 

mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari ke 

enam kegiatan yang menjadi representasi dari kegiatan program PerpuSeru, kegiatan 

Pelatihan IT dan  pemanfaatan internet paling banyak diikuti responden yaitu sebesar 

92% atau sebanyak 92 responden. Sedangkan kegiatan dengan partisipasi yang paling 

rendah adalah kegiatan advokasi dan kerjasama perpustakaan serta kegiatan 

pendampingan dan pembinaan perpustakaan, masing masing diikuti responden sebesar 

3% atau 3 orang dari 99 responden.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan melalui kuisioner  dan probing 

kepada peserta program, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas program dilihat 

dari indikator ketepatan sasaran program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten 

Pamekasan didapakan nilai cukup efektif. 

3. Sosialisasi Program 

Menurut Soerjono Soekanto (2016), sosialisasi didefinisikan sebagai proses 

mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Jika dikaitkan dengan 

penelitian ini ‘kebudayaan’ yang dimaksudkan adalah program PerpuSeru yang 

ditujukan kepada ‘masyarakat baru’ yang dalam hal ini adalah masyarakat atau 

kelompok sasaran program. Sosialisasi merupakan kemampuan penyelenggara 

program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksaan 

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada  umumnya dan secara khusus 

pada sasaran program. Sosialisasi pada penelitian ini adalah upaya memperkenalkan 

atau menyebarluaskan informasi mengenai program PerpuSeru kepada masyarakat 

sebagai sasaran program PerpuSeru agar bisa dipahami secara menyeluruh tentang apa 

saja yang berkaitan dengan program PerpuSeru. 

Sosialisai merupakan indikator kedua yang dirumuskan oleh Budiani sebagai 

syarat untuk mengetahui tingkat efektivitas program PerpuSeru. Karena menurut 

Budiani (2007) sosialisasi harus dilakukan agar program PerpuSeru bisa dipahami 

secara utuh dan menyeluruh oleh maysarakat tentang bagaimna kegiatannya, manfaat, 

serta pelaksanaan programnya. Dalam indikator sosialisasi ini kemudian diturunkan 

lagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itu antara lain bentuk sosialisasi, media 



 

 

sosialisasi, intensitas sosialisasi, tujuan sosialisasi, dan yang terakhir manfaat 

sosialisasi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

tingkat efektivitas program PerpuSeru jika dilihat dari indikator sosialisasi program 

kesimpunanya adalah efektif dengan mean sebesar 4.10.  

4. Tujuan Program 

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang telah 

dicapai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tanpa penetapan 

tujuan, pencapaian hasil hanya sebuah hal uang sulit diwujudkan. Dengan menetapkan 

tujuan, pelaksana program hanya akan berorientasi pada tujuan yang telah dirancang 

sebelumnya. Untuk mengetahui ukuran efektif atau tidaknya suatu program dapat 

diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Budiani, 

2007). Hal itu dapat dilihat dari indikator tujuan program yang dikemukakan Budiani. 

Dalam indikator tujuan program kemudian dijabarkan lagi menjadi dua yaitu tujuan 

program itu sendiri dan upaya pencapaian tujuan program.  

Berdasakan tujuan program PerpuSeru yaitu program Perpseru dapat 

meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan minat kunjung masyarakat 

ke perpustakaan, meningkatnya minat baca masyarakat, meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan masyarakat, meningkatkan skill dan keterampilan, memberdayakan 

masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta upaya & 

strategi yang digunakan  untuk mencapai tujuan program didapatkan data dari lapangan 

yang diperoleh dari hasil kuisioner dan probing yang dilakukan didapatkan hasil 

perhitungan efektivitas  dengan mean sebesar 4.06 dengan penilaian efektif. Dari hasil 

itu bisa dikatakan program PerpuSeru sudah dapat mencapai tujuan-tujuan yang 

diharapkan, seperti yang dikemukakan Handayaningrat dengan tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka hal itu dapat dikatakan efektif 

(Handayaningrat, 1995). 

5. Pemantauan Program 

Menciptakan program yang efektif dapat dilakukan dengan melihat indikator 

efektivitas program yang dikemukakan Budiani (2007) yaitu salah satunya adalah 

pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan setelah diikutinya kegiatan 

program sebagai bentuk perhatian pelaksana program kepada peserta program. 

Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan 

dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta pasca mengikuti program. Kegiatan ini 

penting dilakukan agar dapat diidentifikasi ketika dalam pelaksanaan program berbeda 

dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga diketahu kekurangannya yang 

kemudian dicarikan solusi dari permasalahan itu. Sesuai dengan pernyataan Calyton dan 

Petry dalam Soekartawi (1995) yang menyatakan  bahwa pemantauan merupakan suatu 

proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan 

informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program. 

Untuk menjadikan program PerpuSeru efektif penerapannya di Perpustakaan 

Umum Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari indikator pemantauan program. Adapun 

usaha dalam melakukan pemantauan oleh perpustakaan dapat dilihat dari pelaksanakan 

kegiatan pemantauan kepada peserta program, pemantauan yang dilakukan melalui 

komunikasi  langsung  dengan peserta program, pemantauan  kepada peserta program 

yang dilakukan dengan berbagai media telekomunikasi, pemantauan kepada peserta 

program secara berkala oleh perpustakaan, intensitas pemantauan, manfaat pemantauan 

sebagai sarana evaluasi program PerpuSeru, dan yang terakhir yaitu sejauh mana 

kebermanfaatan kegiatan pemantauan sebagai bentuk perhatian perpustakaan kepada 

peserta program. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan kuisioner 

penelitian dan probinng yang dilakukan kepada responden  didapatkan kesimpulan 

bahwa penerapan kegiatan pemantauan program dirasa efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

perhitungan penilaian efektivitas yang telah dilakukan, dan didapatkan nilai mean 

sebesar 4.02 dengan penilaian efektif. 



 

 

3. KESIMPULAN 

Tabel 3.1 

Penilaian Efektivitas Program PerpuSeru 

di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan 

No Item Indikator Rata-rata Penilaian 

1 Ketepatan Sasaran Program 2.79 Cukup Efektif 

2 Sosialisasi Program 4.10 Efektif 

3 Tujuan Program 4.06 Efektif 

4 Pemantauan Program 4.02 Efektif 

Jumlah 14.97 

Mean 3.74 

Penilaian Efektif 
Sumber: data diolah 

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas program 

PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan yang diukur dari indikator Ketepatan 

Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program didapatkan 

mean akhir sebesar 3.74. Dari mean tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian efektivitas 

program PerpuSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan adalah efektif. 

 

4. SARAN 

Ketepatan sasaran program merupakan hal yang paling penting untuk mencapai kata efektif 

dalam pelaksanaan suatu program. Perpustakaan bersama dengan fasilitator PerpuSeru sebagai 

pelaksana dan penyelenggara program harus benar-benar dengan cermat mendata masyarakat 

yang dirasa tepat dijadikan sasaran program PerpuSeru agar pemilihan sasaran benar-benar tepat 

dengan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena beragamnnya kegiatan  program 

PerpuSeru dan kelompok sasaran yang beragam pula akan memungkinkan terjadinya ketidak 

tepat sasaran antara program yang dijalankan dengan peserta program yang dijadikan sasaran 

atau peserta program.  

Seperti temuan dilapangan diketahui bahwa terdapat dua kegiatan yang diikuti oleh peserta 

yang bukan merupakan kelompok sasaran utama program. Dua kegiatan itu adalah kegiatan 

advokasi dan kerjasama perpustakaan serta kegiatan pendampingan perpustakaan. Berdasarkan 

temuan itu diharapkan perpustakaan dan pihak PerpuSeru dapat dengan tepat memilih kegiatan 

dan program apa yang akan diselenggarakan dan siapa yang akan dijadikan sasaran kegiatan 

melalui pendataan secara cermat sehingga tidak memungkinkan peserta yang telah mengikuti 

salah satu kegiatan pada program PerpuSeru untuk mengikuti kegiatan PerpuSeru lain yang 

bukan pada bidangnya. 
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