
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan konsep dari 

masing-masing pengertian kata yang mendukung penelitian. Meliputi 

pengertian dari persepsi, pemustaka, kinerja pustakawan, layanan sirkulasi 

perpustakaan serta hubungan keseluruhan melalui kerangka berpikir dengan 

menggunakan berbagai sumber literatur. Maksud kerangka penelitian adalah 

untuk mempermudah dan memperjelas alur pikir peneliti dalam penelitian 

ini.  

 
A. Persepsi 

Persepsi, secara etimologi berasal dari kata inggris (perception) dan 

bahasa latin (perceptio) yang berarti menerima, sedangkan dalam pengertian 

secara terminologi adalah upaya memasukkan hal-hal ke dalam kesadaran kita 

sehingga kita dapat meramalkan atau mengidentifikasi sebagi objek-objek di 

dunia luar. Menurut (Chaplin, 1999: http://library.usu.ac.id/download/fk/ 

psikologi-eka.pdf yang diunduh pada 13 Juli 2012)  secara umum persepsi 

bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan jiwa atau 

suasana hati, dan faktor-faktor motivasional. Maka, arti suatu objek atau satu 

kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun faktor-

faktor organisme. Dengan alasan sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh 

pribadi-pribadi  yang  berbeda  juga  akan  berbeda  karena  setiap  individu 
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menanggapinya berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang mengandung 

arti khusus bagi dirinya. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalaui 

alat indra atau juga disebut sensoris. Namun, proses ini tidak berhenti begitu 

saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi. Karena itu,  proses  persepsi  tidak dapat  lepas 

dari  proses pengindraan, dan proses pengindraan merupakan proses 

pendahulu dari proses persepsi. Proses persepsi ialah stimulus yang diindra 

oleh individu, diorganisasikan dan interpretasikan, sehingga individu 

menyadari, mengerti dengan apa yang diindra itu (Walgito, 2004: 53).   

Menurut Suwarno (2009: 52), persepsi ialah proses diterimanya 

rangsang berupa objek, kualitas hubungan antar gejala, maupun peristiwa 

sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti. Jadi persepsi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan 

mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan pengindraan 

seseorang. Menurut Desirato (1976) dalam Rakhmat (2008: 51) menyatakan 

bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Menurut William James dalam Widayatun (1999: 110) menyatakan 

bahwa persepsi adalah pengalaman yang terbentuk berupa data-data yang 

didapat melalui indera, hasil pengolahan otak dan ingatan. Sebagai contoh 

apabila seseorang tertarik untuk melihat lawan jenis yang melintas 

didepannya, terjadi satu proses penilaian terhadap orang tersebut dengan 
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berbagai ciri dan aksesoris yang digunakan. Ciri-ciri itu tadi adalah 

sekumpulan  informasi sensoris yang tidak bermakna sebelum dimaknai oleh 

orang tersebut. Makna itu merupakan kualitas hasil penelitian, misalnya 

cantik, indah dan lain-lain (Suwarno, 2009: 52). 

Walgito (2004: 89) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berperan 

dalam persepsi yaitu: 

1. bjek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dalam individu yang bersangkutan yang langsung menghenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun, sebagian terbesar 

stimulus datang dari luar individu. 

2. ra, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak 

sebagai pusat kesadaran. Sebagi alat untuk mengadakan respon diprlukan 

syaraf motoris. 

3. enyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagi suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu 

atau sekumpulan objek, 
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Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami 

seseorang ketika berusaha memahami informasi yang diterimanya. Kunci 

untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi. Persepsi ini 

merupakan proses unik menggambarkan sesuatu yang kadang-kadang berbeda 

dengan kenyataannya. Boleh dikatakan bahwa persepsi yang demikian 

merupakan praduga atau anggapan sesaat (Suwarno, 2009: 53). 

Widayatun (1999: 111) menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi 

adalah karena adanya objek/stimulus yang merangsang untuk ditangkap oleh 

panca indra (objek tersebut tersebut menjadi perhatian panca indra), kemudian 

stimulis/objek perhatian tadi dibawa ke otak. Dari otak terjadi adanya “kesan” 

atau jawaban (respon) adanya stimulus dibalikkan ke indera kembali berupa 

“tanggapan” atau persepsi atau hasil kerja indra berupa pengalaman hasil 

pengolahan otak 

Persepsi ini merupakan proses informasi dalam diri kita untuk 

mengenali atau membuat kita menjadi tahu dan mengerti hal-hal yang kita 

hadapi. Seseorang dapat saja melakukan persepsi yang keliru atau berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi 

yang bersangkutan. Tetapi di lain pihak, persepsi dapat membantu kita dalam 

menghadapi berbagai macam situasi yang kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena sebenarnya pada diri manusia terdapat suatu kebutuhan 

yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian mengenai hal-hal yang 

ditemui atau dihadapi (Suwarno, 2009: 58). 
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Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa persepsi 

adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan 

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut 

sensoris, kemudian ditafsirkan, diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh 

individu, sehingga ia mengerti oleh apa yang telah diindranya. 

Dalam penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah persepsi sosial, 

khususnya persepsi orang. Persepsi orang adalah persepsi seseorang mengenai 

sesuatu yang ada di sekitarnya. Pengetahuan persepsi ini sangatlah diperlukan 

dalam rangka menciptakan strategi pelayanan yang sesuai dengan kondisi riil 

di lapangan. Berbagai bentuk pelayanan yang diterima oleh pemustaka 

diterjemahkan dalam bentuk rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan 

tersebut akan memberikan kesan tersendiri bagi masing-masing pemustaka. 

Selanjutnya, kesan akan berubah menjadi pengalaman yang membentuk 

pandangan (persepsi) terhadap apa yang mereka terima. 

 
B. Pemustaka 

Istilah pengguna perpustakaan atau pemakai perpustakaan lebih dahulu 

digunakan sebelum istilah pemustaka muncul. Menurut Sulistyo-Basuki 

(1994: 199) pengguna perpustakaan adalah orang yang ditemuinya tatkala 

orang tersebut memerlukan data primer atau menghendaki penelusuran 

bibiliografi. Sedangkan menurut Sutarno (2008: 145) mendefinisikan pemakai 

perpustakaan ialah orang atau kelompok masyarakat yang memakai dan 

memanfaatkan layanan perpustakaan, baik anggota maupun bukan anggota. 

Dalam pengertian, semua anggota masyarakat memiliki kebebasan dan 
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kesempatan yang sama untuk menggunakan perpustakaan, namun 

perpustakaan di bawah lembaga tertentu, mendefinisikan pengguna sesuai 

dengan misi dan tujuan masing-masing.    

Setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 

disahkan, istilah pengguna atau pemakai perpustakaan diubah menjadi 

pemustaka, dimana pengertian pemustaka menurut UU no 43 tahun 2007 

tentang perpustakaan pasal 1 ayat 9 ialah pengguna perpustakaan, yaitu 

perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan 

fasilitas layanan perpustakaan. Sedangkan menurut Suwarno (2009: 80) 

pemustaka ialah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik 

koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya). Ada berbagai 

jenis pemustaka seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, karyawan dan 

masyarakat umum, tergantung dengan jenis perpustakaan tersebut. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemustaka ialah 

pengguna perpustakaan, baik perseorangan maupun kelompok yang 

memanfaatkan layanan, fasilitas dan koleksi yang tersedia di perpustakaan. 

 
C. Kinerja Pustakawan 

Pustakawan adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait 

erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. IPI (Ikatan Pustakawan 

Indonesia) menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang 

melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu 

pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan 
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Menurut Rachman dan Zen (2006: 19-20) pustakawan dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu: 

1. Pustakawan ahli adalah mereka yang memiliki kualifikasi ahli dengan latar 

belakang pendidikan ilmu perpustakaan minimal sarjana atau 

berpengalaman lama mengelola perpustakaan secara professional. 

2. Pustakawan terampil adalah yang menguasai teori-teori perpustakaan dan 

terampil memanfaatkannya dalam melaksanakan tugas-tugas rutin 

perpustakaan seperti pengadaan, pengolahan dan pelayanan. 

3. Pustawan penunjang adalah pustakawan yang banyak melakukan 

pekerjaan-pekerjaan administratif atau pekerjaan yang sifatnya umum dan 

tidak terkait dengan ilmu perpustakaan dan informasi 

Adapun konsep kinerja menurut Wirawan (2009: 5) adalah keluaran 

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan adalah 

aktifitas menyelesaikan sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan 

ketrampilan tertentu seperti yang dilakukan oleh pekerja kasar atau bleu collar 

worker. Sementara itu, profesi adalah pekerjaan yang untuk menyelesaikannya 

memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang 

dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi seperti yang dilakukan oleh 

professional atau white collar worker. 
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Menurut Wirawan (2009: 54) dimensi kinerja dapat dikelompokkan 

menjadi 3 jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang 

berhubungan dengan pekerjaan.  

1. Hasil kerja 

Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat 

dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. 

2. Perilaku kerja 

Ketika berada di tempat kerjanya, seorang karyawan mempunyai dua 

perilaku yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. 

3. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. 

Ialah sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

Dalam konsep manajemen perpustakaan, pustakawan adalah sebagai 

sumber daya dalam perpustakaan diharapkan mampu untuk memanfaatkan 

dan meningkatkan tenaga sepenuhnya atau seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan produktifitas yang diikuti oleh terciptanya hubungan kerja yang 

bermutu dengan konotasi yang menyenangkan, penuh tenggang rasa dan 

saling membangun. Produktifitas meningkat salah satunya adalah kinerja 

pustakawan yang maksimal. 

Kinerja pustakawan merupakan hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

dengan derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu dengan pemahaman 

yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 
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selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama 

(Lubis, 2008). 

Produktifitas tenaga kerja (kinerja pustakawan) adalah perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu, 

sedangkan peran serta tenaga kerja ialah penggunaan sumber daya secara 

efisiensi dan efektif. Sedangkan menurut Mangkunegara (2005) dalam lubis 

(2008: 40), kinerja pustakawan dipengaruhi oleh 3 faktor: 

1. Faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang 

dan demografi. 

2. Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, 

pembelajaran, dan motivasi. 

3. Faktor organisasi yangterdiri dari sumber daya, kepemimpinan, 

penghargaan, struktur, dan job design. 

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa kinerja 

pustakawan adalah keberhasilan seseorang secara keseluruhan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan menyangkut kualitas, kuantitas, 

kemampuan kerjasama, kemampuan pemahaman terhadap tugas, kedisiplinan, 

keinginan meelaksanakan tugas baru dan kemampuan peningkatan diri, tetapi 

juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerja. 

Penilaian kinerja pustakawan merupakan proses yang dilakukan 

setiap organisasi seperti perpustakaan dalam melihat keberhasilan yang 
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dilakukan dari setiap pustakawan. Penilaian kinerja pustakawan dapat 

menciptakan, memelihara suatu iklim dan suasana yang baik di perpustakaan. 

Menurut Dharma (2005) dalam Suwondo (2011: 20), ada lima sumber 

penilaian kinerja, yaitu: 

a. Penilaian atas diri sendiri 

Proses dimana para individu mengevaluasi kinerja pustakawan mereka 

sendiri, menggunakan pendekatan yang terstruktur sebagai dasar bagi 

pembicaraan dengan para manajer mereka dalam pertemuan-pertemuan 

evaluasi. 

b. Penilaian oleh bawahan 

Penilaian oleh bawahan menyediakan kemungkinan bagi bawahan untuk 

menilai atau berkomentar tentang aspek tertentu dari kinerja pustakawan 

manajernya. 

c. Penilaian oleh rekan sejawat 

Penilaian ini merupakan evaluasi yag dibuat sesama anggota tim atau 

kolega yang berada dalam jaring kerja yang sama. 

d. Penilaian oleh multi assement 

Keuntungan dari mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam 

evaluasi kinerja pustakawan, terutama dari para manajer, telah 

menimbulkan perhatian yang lebih besar kepada penilaian yang dapat 

menambahkan nilaii kepada evaluasi/bawahan yang tradisionil. 
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e. Umpan balik dan konseling dalam penilaian kinerja pustakawan. 

Methis dan Jackson (2002) dalam Wiryawan (2008) mengemukakan 

bahwa: penilaian kinerja daat dilaksanakan oleh setiap siapa saja yang 

paham benar. 

Menurut Parasuraman, Zeithaml & Berry dalam Journal of Marketing 

(1985: 46) dalam Sudarmanto (2009: 14) mengemukakan ukuran kinerja 

sebagai berikut: 

a. Kehandalan, yakni mencakup konsistensi kinerja dan kehandalan dalam 

pelayanan; akurat, benar dan tepat. 

b. Daya tanggap, yaitu keinginan dan kesiapan dalam menyediakan 

pelayanan dengan tepat waktu. 

c. Kompetensi, yaitu keahlian dan pengetahuan dalam memberikan 

pelayanan. 

d. Kesopanan, yaitu mencakup kesopansantunan, rasa hormat, perhatian dan 

bersahabat dengan pengguna layanan. 

e. Komunikasi, yaitu kemampuan menjelaskan dan menginformasikan 

pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami 

dengan mudah. 

f. Keamanan, yaitu mencakup bebas dari bahaya, keamanan secara fisik, 

resiko, aman secara finansial. 

 
D. Layanan Sirkulasi Perpustakaan 

Layanan sirkulasi merupakan salah satu bentuk layanan yang tersedia 

di perpustakaan. Pengertian yang lebih umum dan luas dari perpustakaan 
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ialah sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan menghimpun, 

mengelola, dan menyebarluaskan segala macam informasi, baik yang tercetak 

maupun yang terekam dalam media seperti buku, majalah, surat kabar, fil, 

kaset, tape recorder, video, computer dan lain-lain. Dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perpustakaan 

adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya 

rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi 

para pemustaka.  

Lebih lanjut, Sulistyo-Basuki (1993: 3) menjelaskan bahwa 

perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung 

itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang 

biasa disimpan menutut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, 

bukan untuk dijual. Menurut Sutarno NS (2008: 164) perpustakaan adalah 

unit kerja yang mengelola koleksi dan informasi untuk dipergunakan 

masyarakat pemakai, sedangkan menurut Qalyubi (2003: 4) mendefinisikan 

perpustakaan, secara konvensional, yaitu kumpulan buku atau bangunan fisik 

temapt buku dikumpulkan, disusun menurut sistem tertentu untuk 

kepentingan pemakai. Dalam paradigma baru, perpustakaan adalah sesuatu 

yang hidup, dinamis, segar menawarkan hal-hal baru, produk layan inovatif, 

dan dikemas sedemikian rupa, sehingga apapun yang ditawarkan oleh 

perpustakaan akan menjadi atraktif, interaktif, edukatif dan rekreatif bagi 

pengunjungnya (Hermawan, 2006: 7). 
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Adapun fungsi perpustakaan dalam paradigma baru menurut Suwarno 

(2006: 21) adalah sebagai berikut: 

1. Simpan saji karya. 

Yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat menyimpan suatu karya, yang 

kemudian menyajikan karya tersebut sebagai informasi yang bisa diakses 

oleh pemustakanya. 

2. Pusat sumber daya informasi (SDI). 

Yaitu fungsi perpustakaan yang menggali dan mengelola informasi, yang 

dapat menjadi bahan bagi pemustaka untuk menghasilkan karya baru yang 

dapat diakses oleh pemustaka lainnya sebagi informasi baru. 

3. Pusat sumber daya dan penelitian masyarakat. 

Yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar dan penelitian bagi 

masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan 

berpengetahuan luas. 

4. Rekreasi dan re-kreasi. 

Yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat yang nyaman dan menyajikan 

informasi-informasi yang sifatnya menyenangkan, serta sebagai tempat 

yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karya-karya 

oranglain yang telah dipublikasikan. 

5. Mengembangkan kebudayaan. 

Yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan 

melalui informasi yang disajikan, serta penanaman nilai-nilai kepada 
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masyarakat melalaui berbagai kegiatan-kegiatannya, seperti pemutaran 

film dokumenter, belajar menari, les bahasa, story telling, dan lain-lain.    

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perpustakaan 

adalah suatu bangunan, berupa gedung atau ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan bahan-bahan perpustakaan, baik tercetak maupun tidak yang 

dikelola dan diatur secara sistematis dan professional dengan cara tertentu 

untuk digunakan pemustaka sebagai sumber informasi. 

Salah satu dari beberapa jenis perpustakaan adalah perpustakaan 

daerah. Perpustakaan daerah atau yang lebih dikenal dengan perpustakaan 

umum adalah perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum 

tidak memandang status sosial ataupun aspek lainnya. Menurut Sutarno NS 

dalam Kamus Perpustakaan dan Informasi (2008: 165) menyebutkan bahwa 

perpustakaan umum merupakan salah satu jenis perpustakaan yang ada 

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan mempunyai koleksi dari berbagai 

ilmu pengetahuan dan berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat 

disekitarnya. Pengertian perpustakaan umum yang lain adalah perpustakaan 

yang diselenggarakan dengan dana umum (Sulistyo-Basuki, 1993: 46), 

sedangkan Soeatminah (1992: 34)  mendefinisikan perpustakaan umum adalah 

perpustakaan yang mempunyai tugas melayani seluruh lapisan masyarakat 

tanpa membedakan tingkat usia, tingkat sosial, tingkat pendidikan. 

Perpustakaan umum mempunyai tugas untuk mengumpulkan, 

menyimpan, memelihara, mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka 

untuk kepentingan pendidikan, penerangan, penelitian, pelestarian, serta 



24 
 

 
 

pengembangan kebudayaan dan rekreasi seluruh golongan masyarakat 

(Perpusnas RI, 1992: 5-6). Perpustakaan umum berfungsi sebagai pusat 

untuk: 

1. Menyediakan bahan pendidikan (edukatif) 

2. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi (informative) 

3. Menyediakan bahan-bahan yang dapat digunakan bagi rekreasi (rekreatif) 

4. Menyediakan petunjuk, pedoman, dan bahan-bahan rujukan bagi anggota 

masyarakat (referensi) 

5. Melestarikan bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat 

dimanfaatkan masyarakat umum (preservative,konservatif) 

6. Meneyediakan layanan penelitian (untuk riset kualitatif dan kuantitatif) 

Untuk mencapai tujuannya, biasanya perpustakaan umum 

mengelompokkan objeknya menjadi empat, yaitu: 

1. Pendidikan 

Perpustakaan umum bertugas memelihara dan menyediakan sarana untuk 

pengembangan perorangan/kelompok pada semua tingkat kemampuan 

pendidikan. 

2. Informasi 

Perpustakaan menyediakan kemudahan bagi pemakai berupa akses yang 

cepat terhadap informasi yang tepat mengenai pengetahuan manusia. 

3. Kebudayaan  

Perpustakaan merupakan pusat kehidupan kebudayaan dan secara aktif 

mempromosikan partisipasi dan apresiasi semua bentuk seni. 
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4. Rekreasi 

Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan 

secara aktif rekreasi dan waktu senggang dengan bahan bacaan. 

Berdasarkan dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan umum adalah perpustakaan yang menyediakan koleksi dari 

berbagai jenis disiplin ilmu untuk dilayankan dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

Salah satu layanan yang diberikan dalam perpustakaan umum ialah 

layanan sirkulasi. Pelayanan sirkulasi merupakan jasa pelayanan perpustakaan 

yang pertama kali berhubungan langsung dengan pemustaka. Aktifitas bagian 

sirkulasi menyangkut masalah citra perpustakaan, baik tidaknya sebuah 

perpustakaan berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan sirkulasi diberikan 

kepada pemustaka. 

Dalam dunia perpustakaan, pelayanan sirkulasi ini lebih dikenal 

dengan pelayanan peminjaman koleksi. Namun demikian, pelayanan sirkulasi 

sebenarnya mencakup seluruh kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan koleksi, baik dibaca ditempat, difotocopi atau koleksi yang 

dibawa pulang oleh pemustaka. Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa bagian sirkulasi merupakan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan 

dengan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka (Lasa Hs, 2004: 120). 

Kegiatan sirkulasi sering dianggap sebagai ujung tombak jasa 

perpustakaan karena bagian ini yang paling sering digunakan pemustaka atau 
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berhubungan dengan pemustaka (Qalyubi, 2003: 221). Kegiatan dalam 

layanan sirkulasi antara lain: 

1. Peminjaman 

Peminjaman koleksi bisa dilakukan dengan baca buku di tempat dan juga 

memperbolehkan pemustaka membawa pulang koleksi yang akan 

dipinjam. Jangka waktu peminjaman sangat bervariasi, tergantung 

kebijakan peraturan perpustakaan, 

2. Pengembalian 

Pada perpustakaan kecil, tempat peminjaman dan pengemballian koleksi 

dijadikan satu, namun berbeda dengan perpustakaan besar yang kegiatan 

peminjaman dipisahkan pada dua tempat yang berbeda. 

3. Penagihan 

Penagihan dilakukan apabila ada pemustaka yang mengembalikan koleksi 

melebihi jangka waktu peminjaman yang diberikan. 

4. Sanksi 

Sanksi diberikan tergantung berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. 

Sanksi dapat berupa denda, peringatan, penggantian, maupun sanksi 

administrasi. 

5. Checker/Pengawasan 

Setiap buku yang keluar dari ruang sirkulasi perlu dicek ulang 

keabsahannya. Hal ini meminimalkan lolosnya buku dari tangan-tangan 

yang tidak bertanggung jawab. 
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6. Keanggotaan 

Kegiatan keanggotaan diberikan kepada calon pemustaka dengan syarat-

syarat tertentu yang berlaku di perpustaakaan. 

7. Bebas pinjam 

Bebas pinjam dilakukan untuk menjaga koleksi secara keseluruhan, maka 

setiap anggota yang habis masa keanggotaannya atau untuk keperluan lain, 

diperlukan keterangan bebas pinjam, sebelum diberikan surat bebas 

pinjam perlu dicek apakah telah bersih dari pinjaman. 

8. Statistik 

Statistik diperlukan untuk mengetahui perkembangan perpustakaan. untuk 

mengetahui jumlah pengunjung, peminjaman, pengembalian, buku dibaca 

di tempat, buku difotokopi, dan sebagainya. 

Sistem pelayanan dalam perpustakaan terdiri dari dua macam, yaitu: 

sistem layanan terbuka (Open Access) yaitu sistem pelayanan yang 

mengijinkan kepada pemustaka untuk langsung datang ke rak buku untuk 

memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan, sistem pelayanan tertutup (Closed 

Access) yaitu sistem pelayanan perpustakaan yang cara peminjamannya yaitu 

pemustaka tidak langsung ke rak buku, tetapi pemustaka dapat meminjam 

buku yang diambilkan oleh petugas (Qolyubi dkk, 2003: 222). 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan 

sirkulasi ialah salah satu jenis/jasa layanan perpustakaan yang didalamnya 

meliputi proses pendaftaran keanggotaan sampai perpanjangan anggota, 
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proses peminjaman sampai pengembalian koleksi, serta kegiatan membaca 

bahan pustaka di tempat yang telah disediakan. 

  
E. Penelitian Terdahulu 

Teori yang dipakai untuk menjelaskan logika penelitian ini, diambil 

dari penelitian terdahulu. Beberapa topik penelitian mengenai kinerja yang 

telah ada di daerah-daerah lain serta kharakteristik responden (informan) 

yang berbeda pula, diantara penelitian tersebut ialah: 

Pertama, seperti skripsi penelitian yang dilakukan oleh Hindun 

Umiyati (2005), penelitian ini berjudul “Studi Korelasi Antara Sikap 

Profesional Pustakawan dengan Kinerja Pustakawan di UPT Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode angket, metode observasi dan metode dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sikap professional pustakawan di UPT UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk mendapat kategori baik. Adanya 

korelasi positif yang signifikan antara sikap professional pustakawan dengan 

kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika pustakawan mempunyai sikap professional yang 

baik, berarti ia mempunyai kinerja yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, 

jika pustakawan mempunyai sikap professional yang kurang bagus, maka 

kinerjanya pun juga tidak akan terlihat baik. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bekti Iskandar dalam 

skripsinya yang berjudul “Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan 

Terhadap Petugas Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Program Studi Ilmu 
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Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap petugas 

layanan sirkulasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini ialah penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif, teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah stratified random sampling. Alat 

yang digunakan dalam pengolahan data ialah dengan kuesioner. Hasil 

penelitian menunjukkan kepuasan pengguna termasuk dalam kategori puas. 

Hal ini ditunjukkan, lebih dari setengah jumlah responden menyatakan puas 

dan  hanya sebagian kecil responden menyatakan ketidakpuasannya. 

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kondisi 

psikologis dan sikap seseorang sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. 

Ketika pustakawan mempunyai sikap profesionalisme yang baik, maka ia 

juga mempunyai kinerja yang baik juga. Pelayanan yang tepat guna juga 

mempengaruhi kepuasan pemustaka terhadap petugas perpustakaan. Pada 

penelitian ini, penulis akan meneliti kinerja pustakawan pada bagian sirkulasi 

berdasarkan sudut pandang pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Sragen tahun 2012. 
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