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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah:5-6) 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang” 

       (Q.S Al-Muthaffifin:1) 
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INTISARI 

STRATEGI  PENGEMBANGAN LAYANAN PEMAKAI DALAM 

MEMOAR “DEWEY: KUCING PERPUSTAKAAN KOTA KECIL YANG 

BIKIN DUNIA JATUH HATI” KARYA VICKI MYRON 

 

Jatmiko Hadi Wibowo (09140100) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan layanan 

pemakai yang dilakukan Perpustakaan Umum Spencer dalam Memoar Dewey. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersumber dari 

buku Dewey: Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati karya 

Vicki Myron. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui 

membaca keseluruhan teks dan mencatat teks-teks yang terkait dengan tema 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis konten, yaitu dengan cara: 1) penentuan materi atau pembentukan data, 2) 

langkah deskriptif, 3) langkah analisis, 4) pengambilan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini disimpulkan bahwa layanan pemakai yang dilaksanakan 

Perpustakaan Umum Spencer ada lima belas layanan yang dibagi menjadi tiga 

jenis layanan, yaitu: 1) Jasa layanan inti berupa layanan sirkulasi, layanan 

referensi, layanan kotak pengembalian buku, dan layanan antar buku 2) Jasa 

layanan pemakai berupa layanan akses internet, layanan fotokopi, layanan jam 

mendongeng, layanan pelajaran khusus, layanan pemutaran film, layanan 

perpustakaan anak, dan layanan ruang bundar 3) Jasa layanan baru berupa layanan 

khusus Dewey, layanan bank data lowongan pekerjaan, layanan amplop formulir 

pajak, dan layanan penitipan anak. Peneliti menyarankan penelitian ini dijadikan 

acuan bagi perpustakaan ketika mengembangkan layanan pemakai sehingga 

menjadi bahan pengambilan keputusan. Dalam pengembangan layanan 

perpustakaan umum harus memperhatikan perubahan jaman, kebutuhan 

pemustaka, dan kondisi masyarakat. Selain itu juga dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan instansi publik dan perpustakaan lainnya. 

 

Kata kunci: Strategi Pengembangan Layanan Pemakai, Layanan Pemakai, 

Memoar Dewey, Dewey, Vicki Myron, dan Bret Witter. 
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ABSTRACT 

STRATEGY OF USER’S SERVICE DEVELOPMENT IN MEMOIRS 

“DEWEY: THE SMALL-TOWN LIBRARY CAT WHO TOUCHED THE 

WORLD” BY VICKI MYRON 

 

Jatmiko Hadi Wibowo (09140100) 

The purpose of this research is to determine user’s service development 

strategy in Spencer Public Library undertaken from Memoirs of Dewey. This 

research used literature method that comes from the book Dewey: The Small-

Town Library Cat Who Touched The World by Vicki Myron as primary and other 

related books as a secondary. Method of data collection was by reading the entire 

text and record the text related to the theme of the research. The data analysis 

technique used in this study was content analysis. There are 1) material 

determinaton, 2) descriptive approach, 3) analysis steps, 4) making conclusion. 

The results of this research concluded that the user’s service development in 

Spencer Public Library has fifteen services that divided by three types of user 

services, namely: 1) Primary services there are circulation, reference, drop box, 

and delivery book service, 2) User services there are internet service, fotocopy 

service, storytelling service, screening service, specific lesson service, children’s 

library service, and meeting room 3) New user services there are Dewey special 

service, job’s bank service, tax forms service, and child care service. Hopefully, 

this research expected to be a reference for libraries to develop their services. 

Researcher suggest, to develop library public services, we need to consider times 

changing, customer needs, and society condition. Then, we can make some 

agreement with public agencies or other library. 

 

Keywords: User Service Development Strategy, Service Development Strategy, 

Memoirs of Dewey, Dewey, Vicki Myron, and Bret Witter 

 

  



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... .i 

SURAT PENGESAHAN ........................................................................................ ii 

NOTA DINAS ...................................................................................................... .iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN................................................................. .iv 

MOTTO .................................................................................................................. v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... .vi 

INTISARI ................................................................................................................ x 

ABSTRACT .......................................................................................................... .xi 

DAFTAR ISI .........................................................................................................xii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 

1.2 Fokus Penelitian ..................................................................................... 4 

1.3 Rumusan Masalah .................................................................................. 4 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 5 

1.4.1 Tujuan Penelitian ........................................................................ 5 

1.4.2 Manfaat Penelitian ...................................................................... 5 

1.5 Sistematika Pembahasan ........................................................................ 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ............................... 8 

2.1 Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 8 

2.2 Landasan Teori ...................................................................................... 13 

2.2.1 Strategi ......................................................................................... 13 

2.2.2 Pengembangan Jasa Baru ............................................................ 13 

2.2.3 Layanan Perpustakaan ................................................................. 15 

2.2.4 Jenis Layanan Perpustakaan ........................................................ 17 

2.2.4.1 Jasa Layanan Inti ............................................................. 17 

2.2.4.2 Jasa Layanan Pelengkap .................................................. 21 

2.2.4.3 Jasa Layanan Pemakai..................................................... 23 

2.2.5 Pemakai ....................................................................................... 27 

2.2.6 Perpustakaan ................................................................................ 29 

2.2.7 Perpustakaan Umum .................................................................... 31 

2.2.7.1 Fungsi Perpustakaan Umum ........................................... 32 

2.2.7.2 Tujuan Perpustakaan Umum ........................................... 33 

2.2.8 Memoar ........................................................................................ 34 



xiii 
 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 35 

3.1 Jenis Penelitian ...................................................................................... 35 

3.2 Sifat Penelitian ....................................................................................... 36 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian .................................................................. 36 

3.4 Instrumen Penelitian .............................................................................. 37 

3.5 Metode Pengumpulan Data.................................................................... 37 

3.6 Sumber Data .......................................................................................... 38 

3.7 Keabsahan Data ..................................................................................... 38 

3.8 Teknik Analisis Data ............................................................................. 39 

3.9 Definisi Operasional .............................................................................. 41 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 44 

4.1 Gambaran Umum Mengenai Buku ........................................................ 44 

4.2 Kumpulan Data Layanan Perpustakaan Dalam Memoar Dewey .......... 54 

4.3 Analisis Teks Tentang Layanan Pada Perpustakaan Umum Spencer  .. 73 

4.3.1   Layanan Sirkulasi ...................................................................... 73 

4.3.2   Layanan Referensi ..................................................................... 79 

4.3.3   Layanan Akses Internet ............................................................. 81 

4.3.4   Layanan Fotokopi ...................................................................... 82 

4.3.5   Layanan Khusus Dewey ............................................................ 83 

4.3.6   Layanan Kotak Pengembalian Buku ......................................... 97 

4.3.7   Layanan Bank Data Lowongan Pekerjaan...............................100 

4.3.8   Layanan Amplop Formulir Pajak ............................................102 

4.3.9   Layanan Jam Mendongeng ......................................................104 

4.3.10 Layanan Pemutaran Film .........................................................106 

4.3.11 Layanan Pelajaran Khusus.......................................................108 

4.3.12 Layanan Antar Buku ................................................................109 

4.3.13 Layanan Penitipan Anak ..........................................................110 

4.3.14 Layanan Perpustakaan Anak-Anak .........................................111 

4.3.15 Layanan Ruang Bundar ...........................................................114 

4.4 Hasil Analisis Layanan Perpustakaan ..................................................115 

BAB V PENUTUP ..............................................................................................120 

5.1 Simpulan ..............................................................................................120 

5.2 Saran ....................................................................................................122 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................124 

LAMPIRAN ........................................................................................................126 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan Umum Spencer terletak pada suatu kota kecil yang bernama 

Spencer di Negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Perpustakaan Umum Spencer 

pada tahun 1989 memiliki 55 lemari, 50.000 buku, 6.000 majalah, 2.000 surat 

kabar, 5.000 album kaset, 1.000 buku genealogi dan selebaran, belum lagi 

proyektor, layar untuk memutar film, televisi, kamera (16 mm dan 8 mm), mesin 

ketik, meja-meja kerja, meja-meja, kursi, katalog kartu, filling cabinet, dan 

barang-barang keperluan kantor (Myron, 2009:189).  

Perpustakaan Umum Spencer, dalam buku memoar Dewey: Kucing 

Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati, memiliki layanan yang 

sangat bervariasi dan sebagai perpustakaan tentu memiliki layanan dasar 

perpustakaan berupa layanan sirkulasi dan referensi. Menurut Qalyubi (2007:203), 

dalam perannya menyediakan dan melayankan segala informasi, perpustakaan 

menghadapi berbagai kategori informasi atau produk yang dihasilkan untuk 

dilayankan kepada pemakai perpustakaan dan jika dipisahkan maka terdapat 

layanan inti (seperti peminjaman, pengembalian, perpanjangan, referensi, dsb.) 

dan jasa layanan pelengkap. Layanan dasar yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah layanan inti pada perpustakaan. Perpustakaan Umum Spencer juga 

memiliki layanan tambahan berupa Perpustakaan Anak, layanan antar buku, kotak 

pengembalian, Ruang Bundar dan lain sebagainya. Perpustakaan Umum Spencer 
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juga memiliki keunikan tersendiri, pada tahun 1988-2006 mereka memiliki seekor 

kucing perpustakaan bernama Dewey ReadMoreBooks. Kucing ini ditemukan 

oleh direktur perpustakaan, Vicky Myron, pada tanggal 18 Januari 1988 di dalam 

sebuah kotak pengembalian buku. Kucing ini memberikan suasana berbeda pada 

perpustakaan dan menjadi kebanggaan warga Spencer. Dewey dalam 

kesehariannya pun memberikan layanan khusus kepada pemustaka. 

Sedangkan, perpustakaan kota di Indonesia masih banyak dalam 

menjalankan layanan dasarnya pun tidak maksimal sehingga sulit untuk 

mengembangkan layanan. Contohnya pada Perpustakaan di Aceh Tengah yang 

masih kekurangan buku sehingga untuk meningkatkan pelayanannya belum dapat 

dilakukan (diunduh dari http://tanohgayo.com/berita-perpustakaan-wilayah-

terpencil-butuh-buku-lebih-banyak.html#ixzz2qG1kpCVg pada 13 Januari 2014 

pukul 13:27).  Perpustakaan umum di berbagai daerah di Indonesia sendiri 

sebagian besar juga masih dinilai tidak menarik, kaku, dan membosankan 

sehingga kurang diminati, terutama di kalangan generasi muda. Kepala 

Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih (2012), mengatakan masih banyak 

perpustakaan umum milik pemerintah di sejumlah daerah memiliki keterbatasan 

sarana, prasarana, dan koleksi bahan bacaan (diunduh dari 

http://health.kompas.com/read/2012/05/23/05145669/Pengelolaan.Perpustakaan. 

Harus.Diubah pada 13 Januari 2014 pukul 13:27). 

Berdasarkan hal di atas, Perpustakaan kota di Indonesia masih banyak 

yang belum menjalankan layanan dan mengembangkan layanan secara maksimal. 

Hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian tentang 

http://tanohgayo.com/berita-perpustakaan-wilayah-terpencil-butuh-buku-lebih-banyak.html#ixzz2qG1kpCVg
http://tanohgayo.com/berita-perpustakaan-wilayah-terpencil-butuh-buku-lebih-banyak.html#ixzz2qG1kpCVg
http://health.kompas.com/read/2012/05/23/05145669/Pengelolaan.Perpustakaan.%20Harus.Diubah
http://health.kompas.com/read/2012/05/23/05145669/Pengelolaan.Perpustakaan.%20Harus.Diubah
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strategi layanan pemakai yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Spencer 

seperti yang tertera pada memoar “Dewey: Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang 

Bikin Dunia Jatuh Hati“. Diharapkan dengan adanya kajian pustaka pada 

Perpustakaan Umum Spencer tentang strategi layanan pemakai dapat membantu 

dan menginspirasi perpustakaan kota di Indonesia untuk mengembangkan mutu 

dan kualitas pelayanan perpustakaan.  

Memoar Dewey adalah sebuah memoar yang berlatar belakang sebuah 

perpustakaan di Kota Spencer, Amerika Serikat. Memoar ini menceritakan tentang 

bagaimana seekor anak kucing yang ditemukan oleh direktur perpustakaan, Vicky 

Myron, dalam sebuah kotak pengembalian buku. Kucing ini kemudian diberi 

nama Dewey Readmorebooks oleh staff perpustakaan. Dewey tinggal di 

perpustakaan dan sering menghibur pengunjung dan staff-staff perpustakaan. Pada 

akhirnya kucing ini menjadi primadona bagi masyarakat di kota itu dan menjadi 

maskot utama Perpustakaan Umum Spencer. Buku ini ditulis berdasarkan kisah 

nyata. Penulisnya adalah Vicky Myron, beliau adalah mantan direktur 

Perpustakaan Umum Spencer, dengan dibantu oleh Brett Witter, seorang editor 

buku dan penulis profesional. 

Selain itu Memoar Dewey menarik untuk diteliti karena terdapat konsep 

layanan pada perpustakaan. Selain itu juga karena termasuk dalam jajaran memoar 

international bestseller, maka, konsep layanan disini dapat dijadikan role model  

untuk perpustakaan lain. Unsur-unsur perpustakaan yang ada dalam memoar ini 

juga masih memiliki nilai yang relevan untuk jaman sekarang sehingga penelitian 
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ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dalam peningkatan layanan pemakai 

di perpustakaan. 

1.2 Fokus Penelitian 

Setelah peneliti membaca dan mengobservasi isi Memoar Dewey, peneliti 

memfokuskan masalah yang akan dibahas adalah strategi layanan pemakai yang 

ada pada Perpustakaan Spencer dalam memoar itu. Alasan peneliti memilih 

layanan pemakai karena kegiatan itu merupakan bagian vital dalam perpustakaan. 

Layanan prima dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka tentu akan memberikan 

nilai lebih pada perpustakaan. Adapun strategi layanan pemakai yang dimaksud 

yaitu semua upaya yang dilakukan Perpustakaan Spencer dalam memberikan dan 

meningkatkan layanan untuk membuat penduduk serta warga Amerika lainnya 

merasa nyaman sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah, 

yaitu: “Bagaimana strategi pengembangan layanan pemakai yang dilakukan 

Perpustakaan Umum Spencer dalam Buku Memoar Dewey: Kucing Perpustakaan 

Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati?” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pada Memoar Dewey ini adalah untuk mengetahui 

strategi pengembangan layanan pemakai yang dilakukan Perpustakaan Umum 

Spencer dalam Memoar Dewey. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian pada Memoar Dewey ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang pengembangan 

layanan pemakai perpustakaan. 

2. Sebagai bahan awal untuk peneliti lain melakukan penelitian lebih 

lanjut 

3. Untuk menyumbang buah pikiran peneliti dalam kegiatan 

pengembangan layanan pemakai di perpustakaan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sebagai laporan penelitian, dalam rangka penyajian, maka tulisan ini 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang merupakan gambaran 

isi dari skripsi yang penulis susun, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang uraian sistematika mengenai hasil penelitian 

sebelumnya dari para peneliti yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian, dan landasan teori yang memuat tentang teori - teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta bertujuan untuk menjelaskan masalah yang telah 

dirumuskan. 

BAB III : Metode Penelitian 

 Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini dan terbagi dalam subbab antara lain: jenis penelitian, subjek penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian serta metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang buku Memoar Dewey: 

Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang Bikin Dunia Jatuh Hati yang digunakan 

peneliti untuk penelitian. Selain itu peneliti juga memaparkan data-data yang telah 

dihimpun selama penelitian. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang 

berisi kutipan teks dari buku yang akan dianalisis. Selanjutnya peneliti 

memberikan analisis serta pembahasan dari data-data yang ada berdasarkan teori-

teori yang berkaitan. 
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BAB V : Penutup 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi uraian simpulan dan saran 

terkait dengan tema dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang strategi pengembangan layanan 

pemakai pada Perpustakaan Umum Spencer dalam Memoar Dewey, peneliti 

menemukan tiga jenis layanan dari lima belas layanan yang ada di Perpustakaan 

Umum Spencer dalam Memoar Dewey. Jenis layanan itu adalah jasa layanan inti, 

jasa layanan pemustaka, dan jasa layanan baru. Layanan-layanan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Jasa layanan inti  

Pada Perpustakaan Umum Spencer adalah layanan sirkulasi dan 

referensi. Pada layanan sirkulasi terdapat penambahan layanan untuk 

mempermudah pemustakanya dalam meminjam dan mengembalikan 

buku, layanan itu adalah layanan kotak pengembalian buku dan 

layanan antar buku. Tetapi peminjaman buku di Perpustakaan Umum 

Spencer belum terdapat layanan reserved book. Selain itu layanan 

referensi Perpustakaan Umum Spencer masih menggunakan meja 

sirkulasi dan belum memaksimalkan layanan internet yang ada untuk 

memberikan akses lain pemanfaatan layanan referensi bagi pemustaka 

selain melalui meja sirkulasi. 
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2. Jasa layanan pemakai 

Perpustakaan Umum Spencer juga menjalankan jasa layanan pemakai 

berupa layanan akses internet, layanan fotokopi, layanan kelompok 

pembaca khusus (anak, remaja, dan penderita cacat), layanan 

audiovisual (AV), dan layanan ruang  bundar. Pada layanan kelompok 

pembaca khusus, Perpustakaan Umum Spencer melayankan layanan 

jam mendongeng, layanan perpustakaan anak, dan layanan jam 

pelajaran khusus. Pada layanan audiovisual, Perpustakaan Umum 

Spencer menyediakan layanan pemutaran film. Sedangkan untuk 

layanan lainnya yang termasuk dalam jenis layanan pemakai seperti 

layanan perpustakaan keliling, layanan penerjemahan, layanan 

peminjaman antarperpustakaan, layanan pembuatan paket informasi, 

layanan penyebaran informasi terseleksi, layanan informasi kilat, 

layanan pendidikan pemakai, dan layanan penelusuran lieratur tidak 

ditemukan dalam teks dan sebagian layanan itu lebih tepat dilayankan 

di perpustakaan khusus atau perguruan tinggi. 

3. Jasa Layanan Baru 

Perpustakaan Umum Spencer menjalankan jasa layanan baru yang 

tidak terdapat dalam dua jenis layanan di atas. Layanan itu adalah 

layanan bank data lowongan pekerjaan, layanan khusus Dewey, 

layanan amplop formulir pajak, dan layanan penitipan anak. Tetapi 

terdapat beberapa kekurangan seperti pada layanan bank data 

lowongan pekerjaan masih menggunakan database yang ditaruh 
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dalam komputer sehingga belum online, kerjasama yang dilakukan 

perpustakaan dengan instansi publik baru hanya layanan amplop 

formulir pajak, dan layanan khusus Dewey yang sulit ditiru oleh 

perpustakaan lain karena membutuhkan kucing yang terlatih dan 

bersahabat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kajian yang sudah peneliti lakukan di atas tentang strategi 

pengembangan layanan pemakai pada Perpustakaan Umum Spencer dalam 

Memoar Dewey: Kucing Perpustakaan Kota Kecil yang bikin Dunia Jatuh Hati 

karya Vicki Myron, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu: 

1. Pengembangan jasa layanan inti sebaiknya dapat lebih di 

maksimalkan lagi. Misal dengan adanya layanan referensi virtual yang 

memanfaatkan media sosial dan website perpustakaan. Perpustakaan 

umum juga dapat menjalankan layanan reserved book atau dapat 

memesan buku yang akan dipinjam. 

2. Perpustakaan umum sebaiknya saat ini sudah mulai menjalankan 

layanan perpustakaan keliling, ini perlu dilakukan untuk menjangkau 

pemustaka yang tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan sekaligus 

untuk mempromosikan perpustakaan. Layanan peminjaman antar 

perpustakaan juga sebaiknya dilaksanakan perpustakaan umum untuk 

memperluas akses pemustaka untuk mendapatkan informasi. Layanan 

pendidikan pemakai juga diperlukan untuk anggota baru perpustakaan 

agar mereka dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. 
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3. Pengembangan jasa baru untuk perpustakaan umum harus 

mempertimbangkan perubahan jaman, kebutuhan pemustaka, dan 

kondisi masyarakat seperti memulai penggunaan internet untuk 

layanan bank data lowongan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan 

data-data terkait dengan lowongan pekerjaan. Selain itu perpustakaan 

juga diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi publik dan 

perpustakaan lain untuk mengembangkan layanan dan menambah 

variasi layanan perpustakaan. Pada akhirnya diharapkan nantinya 

selalu ada layanan baru dalam perpustakaan, khususnya untuk layanan 

perpustakaan umum. Untuk layanan khusus Dewey dapat digantikan 

dengan maskot lain yang dapat menggantikan fungsi Dewey untuk 

meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. 
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