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ABSTRAK

 ”Pemanfaatan Perpustakaan Akademi Kepolisian Semarang dalam Upaya Meningkatkan  Kinerja
Para Dosen”.

Perpustakaan  merupakan  pusat  informasi  yang  menyediakan  berbagai   referensi   yang
sangat dibutuhkan para penggunanya, termasuk  para  dosen.  Dengan  adanya  perpustakaan  para
dosen menjadi lebih mudah dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  sehingga  kinerja
yang ditampilkan menjadi lebih optimal.



Tujuan yang ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pemanfaatan
Perpustakaan Akademi Kepolisian Semarang  oleh para dosen untuk meningkatkan kinerjanya.

Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.
Populasi dan sampelnya adalah  para  dosen  Akademi  Kepolisian  Semarang  dengan  mengambil
sempel sejumlah 15 % (30 orang). Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang  digunakan  berupa  analisis  deskriptif
kualitatif. Proses pengolahan dan analisis data  dilakukan  secara  bertahap,  mulai  dari  pencarian
informasi, display data (penyajian data), verifikasi (pemilihan data) sampai dengan transferabilitas
(pengalihan) dan  konfirmasi (pencocokan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  para  dosen  memanfaatkan  perpustakaan  Akademi
Kepolisian  Semarang  secara  optimal  dan  memiliki  tujuan  yang  sama   dalam   memanfaatkan
perpustakaan yaitu kinerjanya lebih meningkat. Buku yang dimanfaatkan dan sering dipinjam para
dosen memiliki kesamaan, yaitu untuk menyusun analisis kebutuhan mengajar, karya tulis  ilmiah,
dan instrumen  evaluasi  pelaksanaan  mengajar.  Layanan  yang  diberikan  petugas  perpustakaan
sangat optimal dengan disertai keramahan, sehingga para dosen merasa puas. Apabila  para  dosen
menemukan masalah dalam memanfaatkan  perpustakaan,  misalnya  jika  buku  yang  diharapkan
tidak tersedia, maka pemecahannya adalah: bertanya  kepada  petugas,  memesan  kepada  petugas
untuk diadakan dalam pengadaan koleksi, mencari ke perpustakaan  lain,  atau  meminjam  kepada
teman.   Secara   keseluruhan   koleksi   yang   dimiliki   perpustakaan   sangat   bermanfaat    bagi
peningkatan tugas pokok dan fungsi para dosen agar kinerjanya lebih  meningkat  dengan  fasilitas
pendukung yaitu internet dan katalog manual.


