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ABSTRAK

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar yang dimiliki oleh sebuah sekolah
dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar
seharusnya didukung dengan performa perpustakaan yang baik. Namun, pada kenyataannya masih
banyak perpustakaan sekolah yang belum dikelola dengan benar, terutama pengelolaan koleksi. Hal
tersebut telah menggambarkan bagaimana perilaku pustakawan dalam melakukan pengelolaan
koleksi. Penelitian ini membahas tentang kekuatan aspek-aspek pembentuk intensi pustakawan
dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) di Kota Surabaya. Intensi merupakan salah satu prediktor
mengenai perilaku yang ditampakkan oleh seseorang. Kekuatan pembentuk intensi yang dimiliki
oleh seseorang dapat memperlhatkan bagaimana intensi yang seharsnya dimiliki yang mengarah
pada suatu perilaku terterntu. Teori yang digunakan oleh peneliti ialah Teori Perilaku Terencana
dari Icek Ajzen (1991) mengenai pembentukan perilaku seseorang yang didasarkan atas tiga aspek
pembentuk intensi, antara lain sikap, norma subyektif, serta kendali perilaku yang dilakukan oleh
seseorang. Kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan didasarkan pada diagram organisasi
informasi yang diciptakan oleh FW.Lancaster, meliputi seleksi dan akuisisi, analisis subyek,
pembuatan katalog koleksi, serta penjajaran koleksi di rak. Teknik pengambilan sampel
menggunakan non-probability sampling dengan menggunakan total sampling yang dilakukan pada
32 pustakawan. Metode yang digunakan ialah metode kuantitaif deskriptif. Berdasarkan data
penelitian, kekuatan sikap tinggi yang dimiliki oleh pustakawan terdapat pada kegiatan seleksi dan
akuisisi, pembuatan katalog koleksi dan penjajaran koleksi di rak. Sedangkan kegiatan analisis
subyek memperoleh kekuatan sikap dengan kategori sedang oleh pustakawan. Aspek kedua ialah
norma subyektif, kekuatan norma subyektif yang dimiliki oleh pustakawan termasuk pada kategori
kekuatan yang tinggi pada empat kegiatan pengellaan koleksi tersebut. Hal serupa juga terjadi pada
kekuatan kendali perilaku pustakawan termasuk pada kategori kekuatan tinggi dalam keempat
kegiatan pengelolaan koleksi tersebut. Selanjutnya, kekuatan intensi pustakawan yang termasuk
pada kategori tinggi terdapat pada kegiatan seleksi dan akuisisi, pembuatan katalog koleksi, dan
penjajaran koleksi. Kekuatan intensi terbesar dimiliki oleh pustakawan pada kegiatan seleksi dan
akuisisi, sedangkan kekuatan intensi paling rendah dengan kategori kekuatan sedang dimiliki oleh
pustakawan pada kegiatan analisis subyek.

Kata kunci : perpustakaan sekolah, teori perilaku terencana, pengelolaan koleksi, pustakawan

ABSTRACT

The school library is a learning resource that is owned by a school to support the learning process in
school. A functioning library as a learning resource should be supported by a good performance
library. However, in reality there are many school libraries are not managed properly, especially the
management of collections. It has been described by the behavior of librarians in managing
collections. This study discusses the power of forming the intentions aspects of librarians in
collection management activities at the National High School (SMA) and Vocational School (SMK)
in Surabaya. Intention is one of the predictors of behavior displayed by someone. Strength-forming
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intentions of a person can showing how intentions are owned which leads to a behavior. The theory
used by researchers is the Theory of Planned Behavior Icek Ajzen (1991) on the formation of a
person's behavior is based on three aspects of forming intentions, among others, attitude, subjective
norm, and control behavior committed by someone. Library collection management activities are
based on the organization chart created by FW.Lancaster information, including the selection and
acquisition, analysis of the subject, cataloging collections, as well as the juxtaposition collection on
the shelves. The sampling technique using non-probability sampling by using the total of sampling
conducted on 32 librarians. The method used is descriptive quantitative method. Based on research
data, high-strength attitude held by librarians are on the selection and acquisition, cataloging the
collection and juxtaposition collection on the shelves. While the subject of analysis activities gained
strength attitude with category by librarians. The second aspect is the subjective norm, subjective
norm strength possessed by the librarian included in the category of high strength at the four
managing collection activities. It is also common in the power control of the behavior of librarians
included in the category of high strength in all four of the collection management activities.
Furthermore, the power of intention librarians are included in the high category contained in the
selection and acquisition, cataloging the collection, and the juxtaposition of the collection. The
strength of the biggest intention is owned by librarians in the selection and acquisition activity,
while the lowest intentions strength with strength category is being held by librarians on the subject
analysis activities.

Keywords: school library, the theory of planned behavior, management of collections, librarians

Pendahuluan

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber
belajar yang seharusnya terdapat di setiap sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar
(UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan Undang-Undang No.43
Tahun 2007 menerangkan bahwa perpustakaan sekolah memiliki tugas untuk memberikan layanan
kepada peserta didik yang dilakukan pada instansi pendidikan setempat.

Oleh karena itu, sudah seharusnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah tidak hanya untuk
menyediakan buku-buku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di suatu sekolah. Lebih
daripada itu, perpustakaan sekolah akan sangat bermanfaat bagi penggunanya, terutama siswa-siswi
pada sekolah tersebut. Menurut Bafadal (2008), perpustakaan sekolah akan terlihat bermanfaat
untuk proses pencapaian tujuan proses belajar-mengajar pada suatu sekolah ketika perpustakaan
tersebut dikelola dengan baik. Indikator keberhasilan suatu perpustakaan sebagai penunjang proses
pembelajaran dapat terlihat melalui prestasi yang diraih oleh sekolah yang mengadakan
perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar. Namun, indikator keberhasilan perpustakaan tidak
hanya terbatas pada prestasi yang mampu diraih sekolah, lebih jauh lagi bahwa perpustakaan dapat
meningkatkan literasi siswa-siswi di sekolah tersebut. Melalui pemanfaatan dan pengelolaan
perpustakaan yang tepat, siswa mampu mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi,
siswa terbiasa mandiri, bertanggung jawab, mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Bafadal, 2008 : 5).

Uraian diatas telah memberikan gambaran mengenai pentingnya keberadaan perpustakaan
sekolah sebagai salah satu sumber belajar. Salah satu aspek penting dalam penyediaan perpustakaan
sebagai sumber belajar ialah menyangkut dengan kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan yang
dimiliki secara tepat dan benar sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun, pada
kenyataannya banyak yang beranggapan bahwa perpustakaan bukanlah suatu tempat penting yang
membutuhkan perhatian dan pengelolaan secara tepat, baik secara manajemen maupun teknis
pengelolaan koleksi. Sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pelaksana Tugas Kantor
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Arsip dan perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta yang berhasil dilansir oleh harian sinarharapan.co,
Afia Rosdiana, bahwa lebih dari 50% perpustakaan sekolah di Indonesia belum mampu berperan
menjadi “jantung” sekolah atau pusat pembelajaran di sekolah. Hal tersebut dikarenakan oleh
beberapa faktor, salah satunya ialah belum adanya motivasi dari pustakawan untuk benar-benar
mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardyanti Patimah yang berjudul
“Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Nanggulan Kabupaten
Kulon Progo” menyimpulkan bahwa pengelolaan perpustakaan sekolah masih kurang maksimal,
salah satunya disebabkan karena masih banyak tenaga perpustakaan yang belum memahami
pengelolaan perpustakaan, termasuk pengelolaan koleksi yang dimiliki. Berdasarkan penelitian
tersebut, kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan koleksi mengakibatkan juga pada penyajian
koleksi perpustakaan.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar
Kasim, menjelaskan bawa kondisi perpustakaan di Indonesia memang masih buruk. Hal tersebut
didasarkan pada berita yang dimuat dalam sindonews.co bahwa terdapat penelitian yang telah
dilakukan pada tahun 2006 menyatakan bahwa tidak semua sekolah memiliki perpustakaan.
Perpustakaan sekolah pun kadang masih ada yang belum memiliki tenaga pustakawan, serta koleksi
buku yang terbatas. Hal serupa tersebut juga terdapat pada perpustakaan sekolah di Kota Surabaya.
Selanjutnya, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai beberapa  perpustakaan
sekolah di Kota Surabaya, banyak perpustakaan yang ternyata hanya memiliki koleksi berupa
koleksi buku paket (buku teks) selain itu, banyak pula koleksi buku yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keilmuan masih juga disediakan oleh perpustakaan dalam jumlah yang cukup
banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya sebuah perpustakaan di Kota Surabaya juga
masih belum diberikan sebuah pengelolaan koleksi yang tepat dan benar.

Perilaku pustakawan dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi yang demikian itu
bukanlah suatu hal yang dilakukan oleh seorang pustakawan. Pustakawan perpustakaan sekolah
sudah seharusnya memiliki perilaku yang baik mengenai pengelolaan koleksi perpustakaan yang
dikelolanya. Pengelolaan koleksi pada suatu perpustakaan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang
dapat dilakukan dengan mudah. Pengelolaan koleksi pada perpustakaan sekolah harus disesuaikan
dengan kebutuhan penggunanya, yakni siswa dan guru. Menurut Darmono (2007), pengelolaan
koleksi yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan akan berbeda dengan perpustakaan lainnya, hal
tersebut juga dipengaruhi oleh jenis perpustakaan. Pengelolaan koleksi di perpustakaan yang
dilakukan secara tepat akan mendukung fungsi keberadaan perpustakaan sekolah tersebut. Hal
tersebut sesuai dengan sebuah pernyataan menurut Suwarno (2009 : 79), menyatakan bahwa
perpustakaan di Indonesia masih menghadapi persoalan teknis tersebut. Padahal, ketika dipahami
lebih lanjut, sebuah pengelolaan koleksi merupakan sebuah proses teknis yang diawali dengan
pemilihan koleksi untuk perpustakaan atas beberapa pertimbangan dan diakhiri dengan pembuatan
suatu pangkalan data koleksi yang dilayankan kepada pemustaka berupa katalog perpustakaan. Oleh
karena itu, kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara tepat akan mempermudah sebuah proses
temu kembali informasi yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan tersebut.

Berdasarkan pada fenomena yang terekam pada berita dan hasil penelitian terdahulu yang
telah dipaparkan sebelumnya maka, kajian mengenai perilaku pustakawan dalam melakukan
pengelolaan koleksi di perpustakaan sekolah perlu dilakukan secara mendalam. Hal tersebut perlu
dilakukan berkaitan dengan urgensi keberadaan perpustakaan sekolah, terutama dalam hal
pengelolaan koleksi perpustakaan sekolah. Sebuah masalah yang berkaitan dengan perilaku
pustakawan dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi. Kegiatan pengelolaan koleksi
seharusnya menjadi suatu bisnis inti yang dikerjakan oleh pustakawan perpustakaan sekolah sudah
seharusnya dapat dijalankan dengan benar dan baik. Oleh karena itu, sudah seharusnya pustakawan
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memiliki kemampuan di bidang pengelolaan koleksi dengan baik agar mampu menyediakan segala
kebutuhan penggunanya secara tepat.

Perilaku yang ditunjukkan oleh pustakawan dapat disebabkan oleh beberapa aspek pembentuk
perilaku. Salah satunya adalah intensi yang dimiliki oleh pustakawan tersebut dalam melakukan
kegiatan pengelolaan koleksi. Penelitian mengenai aspek pembentuk intensi pustakawan
perpustakaan sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi dianggap perlu oleh peneliti
sebab, perilaku yang ditunjukkan oleh beberapa pustakawan perpustakaan sekolah masih belum
memperlihatkan suatu perilaku yang tepat dan sesuai dengan seharusnya. Kekuatan intensi yang
dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi dapat menggambarkan bagaimana
seharusnya perilaku yang timbul oleh pustakawan. Pembentuk intensi terdiri dari 3 aspek, antara
lain sikap, norma subyektif dan kendali perilaku. Aspek-aspek pembentuk intensi pustakawan ini
juga perlu diketahui untuk mengetahui apakah perilaku yang ditunjukkan oleh pustakawan tersebut
memang atas dasar dalam dirinya ataukah terdapat faktor-faktor lain yang dapat membentuk suatu
perilaku seseorang. Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi mengenai
kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku yang dimiliki oleh pustakawan mengenai
kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan. Ketiga aspek pembentuk intensi tersebut dapat
menampakkan bagaimana seharusnya intensi yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan
pengelolaan koleksi.

Pada penelitian ini, akan dilakukan sebuah analisa data tentang  aspek pembentuk intensi
pustakawan perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Surabaya mengenai pengelolaan koleksi perpustakaan yang
didasarkan pada model organisasi informasi yang diciptakan oleh FW. Lancaster. Konsep Lancaster
mengenai oganisasi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari kegiatan seleksi dan akuisisi,
analisis subyek, pembuatan katalog koleksi, serta kegiatan penjajaran koleksi di rak koleksi.
Selanjutnya, penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai kekuatan aspek pembentuk intensi yang
dimiliki oleh pustakawan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana (Planned
Behavior Theory) yang diajukan oleh Icek Ajzen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian mengenai latar belakang masalah penelitian diatas, maka disusun
rumusan masalah pada penelitian ini ialah :
1. Bagaimana kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan  Negeri (SMKN)
Kota Surabaya menghasilkan intensi yang mengarah pada kegiatan seleksi dan akuisisi?

2. Bagaimana kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan
SMAN dan SMKN Kota Surabaya menghasilkan intensi yang mengarah pada kegiatan analisis
subyek?

3. Bagaimana kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan
SMAN dan SMKN Kota Surabaya menghasilkan intensi yang mengarah pada kegiatan
pembuatan katalog koleksi perpustakaan?

4. Bagaimana kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan
SMAN dan SMKN Kota Surabaya menghasilkan intensi yang mengarah pada kegiatan
penjajaran koleksi di rak koleksi?

Teori Perilaku Terencana

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai pembentukan perilaku pada manusia ialah
Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior Theory) yang diungkapkan oleh Icek Ajzen pada
tahun 1991. Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana suatu perilaku manusia dapat tercipta
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dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lebih spesifik. Model penciptaan perilaku yang
dikemukakan oleh Ajzen ialah (Ajzen, 1991 : 182) :

Gambar 1. Model Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior Theory) oleh Ajzen, 1991

Berdasarkan model diatas, dapat terlihat bahwa perilaku yang dilakukan oleh manusia
tergantung pada intensi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Intensi mempengaruhi secara langsung
serta merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang untuk mencoba suatu perilaku dan
seberapa besar usaha yang akan digunakannya untuk melakukan sebuah perilaku (Sarwono &
Meinarno (ed.), 2009 : 91).

Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan seluruh komponen yang ada pada Teori
Perilaku Terencana dari Icek Ajzen tersebut. Komponen teori yang digunakan oleh peneliti ialah
sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku.  Hal tersebut dikarenakan rumusan masalah pada
penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk sikap, norma subyektif, dan kendali
perilaku pustakawan dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi. Oleh karena itu, peneliti
memberikan batasan penggunaan teori pada penelitian ini sebatas pada faktor-faktor pembentuk
intensi pustakawan dalam melakukan pengelolaan koleksi. Penjelasan mengenai ketiga faktor
pembentuk intensi tersebut, antara lain:

1. Sikap
Sikap memiliki definisi yang sangat bervariasi menurut para ahli. Sikap didefinisikan sebagai

suatu tingkatan afek, baik itu bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-
obyek psikologis (Thurstone dalam Dayakisni, 2006 : 113). Eagly & Chaiken memiliki pendapat
sendiri mengenai sikap, yakni tendensi psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas
tertentu dengan beberapa derajat kesukaan dan ketidaksukaan (Sarwono & Meinarno (ed.), 2009 :
82). Berdasarkan pengertian mengenai sikap tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan
suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh manusia pada suatu objek psikologis tertentu. Sikap
memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan, antara lain (Allport dalam Dayakisni,
2006 : 114):

 Komponen kognitif yakni komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi
yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya.

 Komponen Afektif yakni komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak
senang.
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 Komponen konatif yakni kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan
dengan obyek sikapnya.

Ketiga komponen yang terkandung dalam sikap tersebut menggambarkan bahwa sikap
berawal dari pengetahuan mengenai obyek sikap, penentuan rasa senang dan tidak senang terhadap
obyek sikap, serta penentuan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia terhadap obyek sikapnya.
2. Norma Subyektif

Norma subyektif merupakan suatu keputusan yang akan diambil oleh manusia dalam
menentukan perilakunya. Aspek ini berkaitan dengan sikap penerimaan atau penolakan terhadap
suatu obyek sikapnya. Norma subyektif ini berkaitan juga dengan persepsi seseorang mengenai
keyakinan yang diinginkan oleh kelompok atau individu acuan dan motivasi individu tersebut untuk
mematuhinya (Dayakisni, 2012 : 100).
3. Kendali Perilaku

Kendali perilaku merupakan persepsi yang dimiliki oleh manusia mengenai kemudahan atau
kesulitan dari suatu perilaku. Kendali perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan
seseorang mengenai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991 : 184).
Faktor ini memiliki peran penting dalam melakukan prediksi mengenai pencapaian perilaku yang
dilakukan oleh seorang manusia.

Organisasi Informasi

Pada masa dahulu, informasi hanya disimpan oleh seseorang didalam pikiran masing-
masing individu yang memiliki informasi tersebut atau dituliskan pada benda-benda tertentu seperti
daun, kayu, batu, dan lain sebagainya. Namun, pada saat ini informasi menjadi sangat penting
dalam kehidupan manusia. Saat ini, informasi yang diperoleh dan beredar pada kehidupan manusia
terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut yang dinamakan dengan ledakan informasi,
dimana manusia berada dalam suasana yang dibombardir oleh informasi secara terus-menerus.
Keberadaan informasi yang tak terkendali tersebut diperlukan suatu organisasi informasi yang tepat.
Organisasi informasi merupakan suatu aktivitas melakukan pengaturan terhadap informasi yang
diterima oleh seseorang atau suatu organisasi untuk diolah dengan tujuan agar mempermudah temu
kembali informasi yang dibutuhkan. Organisasi informasi dapat dilakukan oleh suatu kelompok
individu untuk kepentingan organisasi maupun seorang individu untuk keperluan pribadi.

Salah satu model organisasi informasi yang dapat dilakukan oleh seorang pengelola
informasi ialah model organisasi informasi yang ditawarkan oleh FW. Lancaster. Model yang
diciptakan oleh Lancaster tersebut menggambarkan proses bagaimana suatu informasi dikelola oleh
pengelola informasi melalui beberapa tahap pengolahan hingga informasi tersebut diberikan kepada
pengguna informasi. Berikut merupakan model organisasi informasi yang diciptakan oleh FW.
Lancaster:

Gambar 2. Diagram Alur Sistem Temu Kembali Informasi oleh FW. Lancaster yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan penelitian
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Diagram diatas merupakan diagram alur organisasi informasi yang dilakukan oleh pengelola
informasi, dalam hal ini pustakawan perpustakaan sekolah. Berikut merupakan penjelasan dari
masing-masing elemen dari diagram alur diatas:

a. Selection & Acquisition (Seleksi dan Akuisisi)
Seleksi dan akuisisi merupakan faktor yang sangat penting pada suatu organisasi informasi,
sebab kesalahan dalam melakukan seleksi dapat mengakibatkan penurunan kualitas informasi
yang disediakan oleh suatu perpustakaan. Secara umum, seleksi dapat diartikan sebagai
proses memilih sesuatu yang sesuai dengan kriteria tertentu. Seleksi merupakan sebuah
proses kontrol terhadap dokumen yang diterima oleh sebuah pusat informasi yang
disesuaikan dengan kriteria dari sebuah kebijakan seleksi yang telah ditetapkan. Seleksi yang
dilakukan oleh sebuah pusat informasi disesuaikan juga dengan detail dan akurasi dari
sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi tersebut. Akuisisi merupakan
penambahan dokumen yang baru untuk digabungkan bersama dengan dokumen yang telah
dimiliki oleh sebuah  pusat informasi.

b. Indexing (Pengindeksan)
Kegiatan pengindeksan dalam suatu organisasi informasi terdiri dari 2 tahap kegiatan, yakni:

1. Conceptual Analysis (Analisis Konsep)
Analisis konsep ini merupakan suatu kegiatan melakukan penentuan subyek terhadap
dokumen yang ada. Kegiatan analisis konep juga sering disebut sebagai kegiatan
analisa konten atau isi dari suatu dokumen. Seorang pengelola informasi diharapkan
mampu memahami isi dari suatu dokumen yang diperoleh suatu lembaga informasi
serta mengetahui keinginan dari pengguna informasi. Hal tersebut bertujuan agar
kegiatan analisis konsep yang terjadi dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

2. Translation (Penerjemahan)
Tahap kedua dari sebuah proses pengindeksan ialah tahap penerjemahan. Pada tahap
penerjemahan ini, seorang pengelola informasi diharapkan melakukan kegiatan
penejemahan konsep yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam beberapa kata kunci
atau bahasa indeks. Penentuan kata kunci ini harus dilakukan dengan tepat sehingga
kata kunci yang ditentukan oleh pengelola informasi dapat sesuai dengan kata kunci
yang nantinya akan digunakan oleh pengguna informasi tersebut. Mayoritas penentuan
kata kunci yang dilakukan oleh pengelola informasi menggunakan daftar kosakata
terkendali. Kosakata terkendali tersebut terdapat pada daftar tajuk subyek, skema
klasifikasi, thesaurus, dsb.

c. Database of Document Representation (Pangkalan data mengenai suatu dokumen)
Setelah dilakukan proses indeks maka, yang dilakukan selanjutnya ialah membuat pangkalan
data mengenai suatu dokumen. Pangkalan data ini akan diisi dengan rekaman dari indeks
yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Database of Document Representation ini
dapat membantu pengguna informasi untuk dapat mempermudah proses pencarian dokumen
yang dibutuhkannya. Pangkalan data yang berisi mengenai gambaran suatu dokumen ini
dapat berupa katalog kartu yang dibuat secara sederhana pada suatu kertas. Namun, saat ini
teknologi sudah mempengaruhi tahapan ini. Sentuhan teknologi akan menciptakan sebuah
sistem modern yang terlihat seperti mesin pembaca dokumen pada suatu komputer. Hal
tersebut akan menghasilkan katalog online dari suatu dokumen yang telah diindeks pada
tahap sebelumnya.

d. Document Store (Pusat Dokumen)
Setelah dilakukan pembuatan indeks dari suatu dokumen maka, pada tahap ini dokumen
tersebut telah dapat diletakkan pada tempat penyimpanan dokumen tersebut. Tempat
penyimpanan dapat dilakukan di rak untuk dokumen yang bersifat konvensional, atau di
pangkalan dokumen elektronik pada sebuah komputer.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Metode
kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai kekuatan sikap, norma
subyektif, dan kendali perilaku yang dimiliki oleh pustakawan perpustakaan SMAN dan SMKN di
Kota Surabaya mengenai kegiatan pengelolaan  koleksi. Penelitian ini menggunakan lokasi
penelitian di Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
di Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik total sampling. Teknik
tersebut merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh populasi yang ada
menjadi sampel penelitian. Pada penelitian ini, digunakan  jumlah sampel sebanyak 32 sampel. Tiga
puluh dua sampel tersebut merupakan pustakawan seluruh SMAN dan SMKN se-Surabaya, dimana
setiap sekolah hanya memiliki satu orang pustakawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
ialah melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode pemberian skor pada setiap pilihan jawaban sebagai
salah satu cara yang digunakan untuk mengukur sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku
pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan. Skor yang digunakan oleh
peneliti disesuaikan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti pada instrumen
penelitian yang digunakan. Setelah diberikan skor pada setiap jawabannya, selanjutnya ialah
pemberian tingkat kategori sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan. Tingkat
kategori tersebut, antara lain tinggi, sedang, dan rendah. maka ditetapkan sebuah ketentuan kategori
kekuatan sikap, norma subyektif, kendali perilaku dan intensi sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Kategori Berdasarkan Skor

Kategori Skor

Rendah 1 – 3

Tinggi 3,1 – 5,1

Sedang 5,2 – 7,2

Sumber: Olahan Data Peneliti

Analisa Data

Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku yang
dimiliki oleh pustakawan perpustakaan sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan koleksi
perpustakaan. Kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku yang dimiliki oleh
pustakawan tersebut dapat terlihat dari skor yang telah dilakukan perhitungan pada temuan data.
Selanjutnya, kegiatan pengelolaan koleksi terdiri dari kegiatan seleksi dan akuisisi, analisis subyek,
pembuatan katalog koleksi, dan kegiatan penjajaran koleksi di rak koleksi. Data yang telah
diperoleh peneliti akan dianalisa dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana oleh Icek Ajzen.
Berikut merupakan analisa data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kekuatan sikap,
norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan sekolah  dalam menghasilkan
intensi mengarah pada kegiatan pengelolaan koleksi.

Kekuatan Sikap, Norma Subyektif, dan Kendali Perilaku Pustakawan dalam Menghasilkan
Intensi yang Mengarah pada Kegiatan Seleksi dan Akuisisi

Kegiatan seleksi dan akuisisi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pustakawan
dalam melakukan pengolahan koleksi. Kegiatan seleksi dan akuisisi tentunya dilakukan oleh
seluruh pusat informasi, termasuk perpustakaan sekolah. peneliti akan membahas mengenai
kekuatan sikap, norma subyektif dan kendali perilaku pustakawan dalam melakukan kegiatan



9

seleksi dan akuisisi. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan ketiga aspek yang dimiliki oleh
pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi, peneliti memberikan beberapa kegiatan
normatif mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi. Pernyataan-pernyataan tersebut diajukan oleh
peneliti pada instrumen penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan dari tiga aspek
pembentuk intensi yang dimiliki oleh pustakawan.

Berdasarkan pada temuan data, dapat diketahui nilai skor sikap yang dimiliki oleh
pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi sebesar 5,74. Hal tersebut berarti kekuatan sikap
yang dimiliki oleh pustakawan termasuk pada kekuatan yang tinggi. Sikap terdiri dari tiga
komponen yang saling berkaitan (Allport dalam Dayakisni, 2012 : 80). Tiga komponen tersebut,
antara lain komponen kognitif, komponen afektif, serta komponen konatif. Skor sikap yang dimiliki
oleh pustakawan tersebut merupakan hasil skor rata-rata keseluruhan aspek pembentuk sikap yang
dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi. Skor aspek kognitif yang dimiliki
pustakawan menunjukkan kekuatan kognitif yang kuat, yakni sebesar 6,11. Selanjutnya, skor aspek
afektif yang dimiliki pustakawan sebesar 6,35. Terakhir, aspek konatif yang dimiliki pustakawan
termasuk pada kekuatan yang sedang, yakni sebesar 4,75.

Data yang diperoleh peneliti mengenai tiga aspek sikap menunjukkan hasil yang berubah-
ubah antara aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek konatif yang dimiliki oleh pustakawan. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan Dayakisni (2012 : 81) yang menyatakan bahwa sikap merupakan
suatu hasil belajar sehingga bersifat dinamis. Oleh karena itu, tiga aspek sikap yang dimiliki oleh
pustakawan tersebut berubah dan tidak sama antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya.

Aspek kedua dari pembentuk intensi ialah norma subyektif. Skor yang dimiliki oleh
pustakawan tentang norma subyektif mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi sebesar 5,98.
Berdasarkan skor tersebut, dapat diketahui bahwa kekuatan norma subyektif yang dimiliki
pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi tergolong tinggi dan kuat. Terakhir, aspek
ketiga ialah kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan askuisisi. Temuan data
yang diperoleh peneliti menunjukkan skor kendali perilaku sebesar 5,69. Skor tersebut
menggambarkan bahwa kekuatan kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan
akuisisi termasuk juga pada kategori tinggi.

Kekuatan Sikap, Norma Subyektif, dan Kendali Perilaku Pustakawan dalam Menghasilkan
Intensi yang Mengarah pada Kegiatan Analisis Subyek

Kegiatan analisis subyek merupakan suatu kegiatan penentuan subyek koleksi oleh
pustakawan, dimana subyek tersebut menggambarkan tentang isi dari suatu koleksi perpustakaan
tersebut. Kegiatan ini perlu dilakukan oleh perpustakaan sekolah dalam kegiatan temu kembali
koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Kegiatan analisis subyek merupakan suatu kegiatan yang
tergolong penting dalam kegiatan pengolahan koleksi. Poin penting pada kegiatan analisis subyek
ialah konsistensi pustakawan dalam menentukan subyek suatu koleksi. Hal tersebut harus dilakukan
secara tepat dan konsisten sebab, akan mempengaruhi posisi koleksi tersebut saat dilayankan
kepada pemustaka.

Kekuatan sikap mengenai kegiatan analisis subyek yang dimiliki oleh pustakawan juga akan
dianalisa berdasarkan skor yang diperoleh pada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif
sebagai aspek pembentuk sikap. Skor aspek kognitif pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek
diketahui sebesar 3,89. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan aspek kognitif yang dimiliki
pustakawan masih tergolong sedang dan belum tinggi. Aspek sikap selanjutnya ialah aspek afektif
yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek. Kekuatan aspek afekif yang
dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek termasuk pada kategori sedang pula.
Hal ini disebabkan karena skor aspek afektif yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan
analisis subyek sebesar 5,16. Kekuatan aspek konatif yang dimiliki oleh pustakawan tentang
kegiatan analisis subyek juga tergolong pada kategori sedang. Hal tersebut dapat terlihat pada skor
keseluruhan aspek konatif yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek
sebesar 4,31. Selanjutnya, skor sikap pustakawan mengenai kegiatan seleksi dan akuisisi diketahui
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sekedar 4,45. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sikap yang dimiliki oleh pustakawan
mengenai kegiatan analisis subyek masih tergolong sedang.

Aspek pembentuk intensi kedua ialah norma subyektif. Norma subyektif berkaitan dengan
penerimaan pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek. Skor yang dimiliki oleh pustakawan
tentang kekuatan norma subyektif yang dimiliki mengenai kegiatan analisis subyek sebesar 5,38.
Berdasarkan skor tersebut maka, dapat diketahui bahwa kekuatan norma subyektif yang dimiliki
oleh pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek tergolong tinggi. Aspek terakhir ialah kendali
perilaku. Kendali perilaku berkaitan dengan keyakinan yang dimiliki oleh pustakawan mengenai
kegiatan analisis subyek. Skor kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek
sebesar 5,6. Skor tersebut menunjukkan bahwa kekuatan kendali perilaku yang dimiliki oleh
pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek termasuk pada kategori yang tinggi.

Kekuatan Sikap, Norma Subyektif, dan Kendali Perilaku Pustakawan dalam Menghasilkan
Intensi yang Mengarah pada Kegiatan Pembuatan Katalog Koleksi

Menurut Darmono (2007), katalog koleksi pada sebuah perpustakaan merupakan sistematika
daftar buku atau bahan pustaka yang lain pada perpustakaan yang memberikan informasi tentang
pengarang, judul, edisi, penerbit, tahun terbit, ciri fisik, isi (subyek), serta lokasi dimana koleksi
tersebut disimpan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa katalog koleksi
memiliki peranan yang penting di sebuah perpustakaan.

Analisa kekuatan sikap yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari analisa pada kekuatan aspek
kognitif, aspek afektif, serta aspek konatif pustakawan dalam melakukan kegiatan pembuatan
katalog koleksi. Berdasarkan skoring yang telah dilakukan peneliti, menerangkan bahwa rata-rata
skor keseluruhan yang dieroleh pustakawan mengenai kegiatan pembuatan katalog koleksi sebesar
5,76. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pustakawan perpustakaan sekolah sudah memiliki
kekuatan aspek kognitif yang tinggi mengenai kegiatan pembuatan katalog koleksi. Selanjutnya,
skor aspek afektif menunjukkan kekuatan aspek afektif yang tinggi bagi pustakawan mengenai
kegiatan pembuatan katalog. Skor yang diperoleh pustakawan mengenai hal tersebut sebesar 6,07.
Skor dalam kategori sedang diperoleh pustakawan mengenai kesiapan pustakawan mengenai
kegiatan pembuatan katalog koleksi, yakni sebesar 4,69. Namun, skor sikap secara keseluruhan
yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan pembuatan katalog koleksi termasuk dalam
kategori tinggi dengan nilai sebesar 5,51. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kekuatan sikap yang
dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan pembuatan katalog koleksi termasuk memiliki
kekuatan yang tinggi.

Berdasarkan analisa data mengenai tiga komponen pembentuk sikap diatas, dapat terlihat
bahwa terjadi inkonsistensi komponen sikap yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan
pembuatan katalog koleksi. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa sikap dapat dipengaruhi
oleh faktor internal dan faktor eksternal individu. Namun, teori belajar dan penguatan yang
diungkapkan oleh Arthur Staats yang mengatakan bahwa banyak sikap seseorang timbul secara
classical conditioning (Dayakisni, 2012 : 82). Hal tersebut akan menyebabkan pemunculan sikap
seorang individu terhadap suatu objek tanpa harus memiliki pengalaman dengan objek tersebut.

Selanjutnya, skor tinggi juga diperoleh pustakawan dalam norma subyektif. Berdasarkan
datayang diperoleh peneliti, diketahui bahwa skor  norma subyektif pustakawan mengenai kegiatan
pembuatan katalog sebesar 5,82. Skor tersebut mengartikan bahwa kekuatan norma subyektif yang
dimiliki oleh pustakawan dalam kegiatan pembuatan katalog koleksi termasuk dalam kategori
tinggi. Pustakawan juga memiliki kekuatan kendali perilaku yang tinggi dalam kegiatan pembuatan
katalog koleksi. Hal ini dapat diketahui pada data yang memperlihatkan skor kendali perilaku
pustakawan sebesar 5,47 dalam kegiatan pembuatan katalog koleksi. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa kekuatan kendali perilaku yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan pembuatan
katalog koleksi termasuk kategori kekuatan yang tinggi. Keyakinan mengenai pembuatan katalog
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koleksi perpustakaan memang menunjukkan suatu keyakinan yang positif dari pustakawan. Namun,
beberapa pustakawan masih memberikan jawaban yang negatif mengenai kegiatan pembuatan
katalog koleksi. Beberapa aspek yang masih mendapatkan keyakinan negatif dari kegiatan
pembuatan katalog koleksi ialah pembuatan katalog secara tepat, penggunaan alat bantu klasifikasi
secara tepat, dan pemahaman mengenai tujuh daerah deskripsi pada katalog.

Kekuatan Sikap, Norma Subyektif, dan Kendali Perilaku Pustakawan dalam Menghasilkan
Intensi yang Mengarah pada Kegiatan Penjajaran Koleksi di Rak Koleksi

Kegiatan penjajaran koleksi merupakan kegiatan terakhir dari suatu proses pengolahan
koleksi. Hal ini dilakukan dengan melayankan koleksi yang dimiliki perpustakaan kepada
pemustaka melalui rak koleksi yang telah tersedia. Kegiatan penjajaran koleksi ini perlu dilakukan
dengan tepat dan konsisten oleh pustakawan untuk kemudahan dalam proses temu kembali koleksi
yang dibutuhkan oleh pemustaka.

Pertama,aspek sikap yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan konatif akan dibahas
terlebih dahulu. Skor aspek kognitif yang dimiliki oleh pustakawan dalam kegiatan penjajaran
koleksi di rak ini juga memiliki nilai yang tinggi. Skor tersebut sebesar 5,47. Skor tersebut termasuk
dalam kategori skor yang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa kekuatan aspek kognitif
pustakawan mengenai kegiatan penjajaran koleksi termasuk pada kekuatan yang tinggi. Skor yang
tinggi juga diperoleh pustakawan pada aspek afektif yakni sebesar 5,85. Hal tersebut menandakan
bahwa kekuatan aspek afektif yang dimiliki oleh pustakawan dalam kegiatan penjajaran koleksi di
rak koleksi termasuk dalam kategori kekuatan yang tinggi. Hal yang berbeda didapatkan oleh
peneliti pada skor aspek konatif pustakawan mengenai kegiatan penjajaran koleksi di rak koleksi.
Aspek konatif yang dimiliki pustakawan mengenai kegiatan ini memperoleh skor sebesar 4,38. Skor
tersebut menunjukkan bahwa kekuatan aspek konatif pustakawan mengenai kegiatan ini termasuk
pada kategori sedang. Namun, secara keseluruhan, kekuatan sikap pustakawan mengenai kegiatan
penjajaran koleksi termasuk tinggi. Hal tersebut dikarenakan skor sikap yang diperoleh pustakawan
mengenai kegiatan ini sebesar 5,23.

Skor yang tinggi juga diperoleh pustakawan yang berkaitan dengan norma subyektif
pustakawan dalam kegiatan penjajaran koleksi di rak koleksi. Berdasarkan data yang diperoleh
peneliti, dapat diketahui bahwa skor norma subyektif yang dimiliki pustakawan berkaitan dengan
kegiatan penjajaran koleksi sebesar 5,94. Skor tersebut menunjukkan bahwa kekuatan norma
subyektif yang dimiliki pustakawan dalam kegiatan penjajaran koleksi termasuk pada kategori
kekuatan yang tinggi. Kendali perilaku yang dimiliki pustakawan mengenai kegiatan penjajaran
koleksi di rak koleksi mendapatkan skor dalam kategori tinggi juga. Hal tersebut dapat diketahui
pada data yang diperoleh peneliti yang menunjukkan skor sebesar 5,56. Skor tersebut mengartikan
bahwa kekuatan kendali perilaku yang dimiliki oleh pustakawan mengenai kegiatan penjajaran
koleksi termasuk pada kekuatan yang tinggi.

Kekuatan Intensi Pustakawan Mengenai Kegiatan Pengelolaan Koleksi

Menurut Icek Ajzen dalam Teori Perilaku Terencana, intensi dapat dijadikan sebagai
prediktor penentuan perilaku seseorang. Bahkan, intensi dapat lebih baik digunakan sebagai
prediktor sebuah perilaku dibandingkan sikap. Berdasarkan data yang diperoleh, intensi pustakawan
mengenai kegiatan pengelolaan koleksi, dapat diketahui bahwa seluruh pustakawan (100%)
memiliki intensi yang baik. Selanjutnya, peneliti juga ingin mengetahui kekuatan intensi
pustakawan pada masing-masing kegiatan pengelolaan koleksi. Sehingga, dapat diketahui kekuatan
intensi tertinggi dan terendah dari pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi. Berikut
merupakan tabel yang akan menyajikan data mengenai hal tersebut:
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Tabel 2
Intensi Pustakawan Pada Setiap Kegiatan Pengelolaan Koleksi

Aspek
Pembentuk

Intensi

Kegiatan Pengelolaan Koleksi

Seleksi
dan

Akuisisi

Analisis
Subyek

Pembuatan
Katalog
Koleksi

Penjajaran
Koleksi

Sikap 5,74 4,45 5,51 5,23

Norma Subyektif 5,98 5,38 5,82 5,94

Kendali Perilaku 5,69 5,6 5,47 5,56

Total Rata-Rata
Skor

17,68 15,43 16,8 16,73

Rata-Rata Skor
Keseluruhan

5,89 5,14 5,6 5,58

Sumber : Olahan Data Peneliti

Berdasarkan Tabel 2. diatas, dapat diketahui bagaimana kekuatan intensi yang dimiliki oleh
pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui
bahwa kekuatan intensi yang dimiliki pustakawan pada keempat kegiatan pengelolaan koleksi tidak
semuanya termasuk pada kategori yang tinggi dan tergolong kuat. Kekuatan intensi tinggi yang
dimiliki oleh pustakawan terletak pada kegiatan seleksi dan akuisisi, kegiatan pembuatan katalog
perpustakaan, serta kegiatan penjajaran koleksi. Sedangkan, kekuatan intensi yang sedang terdapat
pada kegiatan analisis subyak dengan total skor keseluruhan sebesar 5,14. Selanjutnya, intensi
pustakawan yang paling kuat terdapat pada kegiatan seleksi dan akuisisi dengan skor sebesar 5,89.
Kekuatan intensi pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi yang kedua dan ketiga
terdapat pada kegiatan pembuatan katalog koleksi dan penjajaran koleksi dengan masing-masing
skor sebesar 5,6 dan 5,58.

Menurut Icek Ajzen dan Fishbein dalam Dayakisni (2012 : 98), menyatakan bahwa terdapat
dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi suatu intensi perilaku. Dua jenis faktor tersebut, antara
lain faktor personal atau attitudinal dan faktor sosial atau normatif. Faktor personal dapat
digambarkan sebagai sikap yang dimiliki oleh seorang individu. Selanjutnya, faktor sosial dapat
digambarkan sebagai norma subyektif, dimana norma-norma tersebut akan memberikan motivasi
tersendiri bagi individu untuk mewujudkan sebuah perilaku. Hal tersebut dijumpai juga pada data
yang berhasil diperoleh peneliti. Sebagian besar pustakawan yang memberikan sikap positif pada
kegiatan pengelolaan koleksi dan penerimaan terhadap norma-norma mengenai kegiatan
pengelolaan koleksi secara positif maka, pustakawan tersebut juga akan memiliki intensi yang
positif pula terhadap kegiatan pengelolaan koleksi.

Beberapa responden yang memiliki pemberian negatif pada tahap aspek pembentuk intensi
juga memberikan jawaban yang positif pada intensi mereka mengenai kegiatan pengelolaan koleksi.
Saat peneliti berusaha untuk menggali alasan mengapa pustakawan tersebut memiliki intensi yang
positif dan berbeda dengan aspek pembentuknya, diperoleh beberapa alasan. Alasan tersebut antara
lain:
1. Pustakawan memiliki keinginan untuk mengembangkan perpustakaan yang diolahnya menjadi

lebih baik dan layak untuk dijadikan sebagai sumber belajar sehingga perpustakaan yang
dikelola juga dapat menjadi perpustakaan percontohan.

2. Pustakawan memiliki keinginan untuk mempelajari semua kegiatan pengelolaan perpustakaan
tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Alasan yang diberikan oleh pustakawan tersebut sesuai dengan pernyataan Dayakisni
(2012:100) bahwa intensi memiliki kekhususan yang melibatkan empat elemen, yakni perilaku,
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sasaran, situasi dan waktu. Pustakawan tersebut membentuk intensinya dikarenakan batasan elemen
sasaran dan waktu. Sasaran berkaitan dengan harapan pustakawan untuk menjadikan perpustakaan
yang lebih baik. Waktu berkaitan dengan perilaku tersebut harus dapat dilaksanakan setelah
mendapatkan pembelajaran lebih lanjut mengenai kegiatan pengelolaan koleksi perpustakaan.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan beberapa
kesimpulan, antara lain:

1. Kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan
seleksi dan akuisisi tergolong tinggi. Kekuatan tersebut mengarahkan pada kekuatan intensi
yang tinggi pula yang mengarah pada kegiatan seleksi dan akuisisi yang semestinya.

2. Kekuatan sikap yang dimiliki pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek memiliki
kekuatan yang sedang. Namun, norma subyektif dan kendali perilaku pustakawan mengenai
kegiatan analisis subyek tergolong tinggi. Kekuatan tersebut mengarahkan pada kekuatan
intensi yang sedang yang mengarah pada kegiatan seleksi dan akuisisi yang semestinya.

3. Kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan
pembuatan katalog koleksi tergolong tinggi. Kekuatan tersebut mengarahkan pada kekuatan
intensi yang tinggi pula yang mengarah pada kegiatan pembuatan katalog koleksi yang
semestinya.

4. Kekuatan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan mengenai kegiatan
penjajaran koleksi di rak koleksi tergolong tinggi. Kekuatan tersebut mengarahkan pada
kekuatan intensi yang tinggi pula yang mengarah pada kegiatan penjajaran koleksi di rak
koleksi yang semestinya.
Sebagai solusi untuk meningkatkan kekuatan intensi pustakawan dalam kegiatan

pengelolaan koleksi, terutama kegiatan analisis subyek diperlukan kegiatan seminar, studi banding
ke perpustakaan percontohan, dan pelatihan dengan fokus mengenai analisis subyek perlu dilakukan
untuk meningkatkan sikap, norma subyektif, dan kendali perilaku pustakawan perpustakaan
sekolah. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara rutin agar pengetahuan dan pemahaman
pustakawan mengenai kegiatan analisis subyek lebih bertambah sehingga, pustakawan juga akan
merasa senang dan siap untuk melakukan kegiatan analisis subyek secara benar. Hal ini perlu
dilakukan sebab, kegiatan analisis subyek mendapatkan intensi paling rendah dari pustakawan
dibandingkan ketiga kegiatan lainnya.

Selain itu, diperlukan juga pelatihan-pelatihan lebih lanjut mengenai kegiatan pengelolaan
koleksi perpustakaan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang melakukan kerjasama
dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya. Hal tersebut dapat membantu mengasah
keterampilan pustakawan mengenai kegiatan pengelolaan koleksi, terutama bagi pustakawan yang
tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Terakhir, diperlukan upgrading
kemampuan pustakawan dengan cara memberikan kesempatan pustakawan untuk menjalani
pendidikan lanjut yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Hal tersebut dapat membantu
mewujudkan sebuah perpustakaan sekolah  yang ideal bagi penggunanya
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