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ABSTRAK 

Penelitian ini berisi tentang penyiangan koleksi di Perpustakaan SMA 

Negeri 1 Pundong, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 

penyiangan dan jenis koleksi apa saja yang dilakukan tindakan penyiangan serta 

kendalanya apa saja dalam melakukan penyiangan. Metode penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan tiga 

narasumber dengan mencatat secara langsung poin penting serta merekam ketika 

wawancara sedang berlangsung. Untuk menganalisis data didasarkan pada teori 

Miles dan Huberman dengan tiga langkah (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) 

Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan 

prosedur penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong sudah sesuai dengan 

prosedur penyiangan yang dimiliki Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong. Mulai 

dengan menentukan siapa yang terlibat dalam penyiangan, menentukan kriteria 

penyiangan, menentukan jenis koleksi apa yang akan disiangi, proses seleksi dan 

mengeluarkan koleksi dari rak koleksi, mengeluarkan katalog dari semua jajaran 

katalog serta katalog online, mendata koleksi yang telah lolos dalam tahap 

pertimbangan atau hasil dari penyiangan selanjutnya membuat berita acara yang 

ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan kepala sekolah, pemberian tanda 

bahwa koleksi telah disiangi dengan kertas yang bertuliskan “Koleksi Telah 

Disiangi” yang ditempelkan pada sisi kardus tempat menyimpan koleksi hasil hasil 

penyiangan, hasil dari penyiangan untuk koleksi fiksi non-fiksi pada akhirnya akan 

dijual ke pengepul, akan tetapi berbeda dengan koleksi buku paket yang merupakan 

aset milik negara maka sementara digudangkan menunggu penyelesaian 

penghapusan aset barang milik negara. Jenis koleksi yang dilakukan penyiangan 

terdapat koleksi fiksi non-fiksi, buku paket, koran. Kendala dalam penyiangan  

antara lain dalam pelaksanaannya pustakawan merasa bahwa kegiatan penyiangan 

terkendala dengan masih adanya kegiatan yang lebih prioritas yaitu saat ini masih 

fokus dengan kegiatan input ulang koleksi, adanya anggapan bahwa kegiatan 

penyiangan harus dilakukan oleh ahlinya, pustakawan merasa takut apabila koleksi 

yang disiangi ternyata masih dicari oleh pemustaka akibatnya pemustaka akan 

merasa kurang puas dengan koleksi yang ada di perpustakaan. 

 

Kata kunci: prosedur penyiangan, penyiangan koleksi, perpustakaan sekolah, 

jenis koleksi, kendala penyiangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perpustakaan menjadi sumber informasi rujukan bagi masyarakat 

yang cepat mengalami pertumbuhan maupun perubahan, hal itu disebabkan 

perpustakaan memiliki kaitan erat dengan peradaban dan budaya umat manusia 

sebagai tempat rujukan, media kajian informasi dan pengembangan ilmu bagi 

masyarakat. Seperti yang diuangkapkan oleh Darwanto (2010) perpustakaan 

menjadi pusat informasi atau sumber pencarian informasi, bahkan saat ini zaman 

mengalami perkembangan teknologi memudahkan dalam pencarian informasi 

sehingga perpustakaan dapat dijadikan pusat dari segala informasi terutama 

dibidang pendidikan. 

Menurut Marlini (2017: 177) perpustakaan merupakan salah satu sumber 

informasi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan bahan 

pustaka agar dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan pemustaka. Dalam 

memenuhi kebutuhan pemustaka perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi 

yang sesuai dengan masyarakat pemustaka, dikarenakan lembaga perpustakaan 

tidak dapat dipisahkan dari peradaban yang menjadi suatu kebutuhan manusia, baik 

itu tempat rujukan, media kajian, dan pengembangan. Seperti salah satu hukum dari 

lima hukum yang diungkapkan oleh Shyali Ramamrita Ranganathan dalam Mafar 

(2017: 57-117) yaitu “library is a growing Organism” yang artinya perpustakaan 

adalah organisasi yang terus menerus berkembang, hal itu menjadi alasan 

perkembangan perpustakaan harus seiring dan disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi sosial masyarakat yang mereka layani. 

Salah satu fondasi pendidikan adalah sekolah. Sekolah perlu ditopang 

perpustakaan sebagai sumber informasi dalam menunjang kegiatan akademik 

sekolah. Perpustakaan sangat penting nilai manfaatnya guna menjadi jantung 

akademik pendidikan, karena dari tempat yang penuh dengan buku-buku tersebut 
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ilmu dan pemahaman baru dapat kita peroleh dan dari perpustakaan tersebut 

berguna membantu menyukseskan kegiatan pendidikan. Perpustakaan adalah suatu 

unit kerja yang berupa tempat pengumpulan, penyimpan dan memelihara koleksi 

pustaka baik buku-buku ataupun bacaan lainnya yang diatur, diorganisir dan 

diadministrasikan dengan cara tertentu untuk memberikan kemudahan dan 

digunakan secara berlanjut oleh pemakainya sebagai informasi. 

 Setiap sekolah umumnya memiliki perpustakaan guna mendukung kegiatan 

akademik. Menurut SNP  (2017) perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

berada di satuan lingkungan pendidikan formal yang ada di lingkungan pendidikan 

sekolah menengah atas/ madrasah aliyah yang merupakan bagian integral dari 

kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan salah satu pusat sumber belajar 

untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. 

Menurut Widiasa (2007:1) perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang 

diselenggarakan pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang 

bersangkutan, dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya 

tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya.  

Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, 

menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi, keterampilan, seni, serta wawasan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah bukan hanya sekedar 

tempat penyimpanan bahan pustaka (buku dan non buku), tetapi terdapat upaya 

untuk mendayagunakan agar koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan dapat 

dimanfaatkan oleh pemakainya secara maksimal. Ratnaningsih (2010: 45) 

mengungkapkan kegiatan pengadaan bahan pustaka menjadi pelayanan teknis pada 

suatu perpustakaan dalam usaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

para pemustaka secara up to date, melalui kegiatan kerja pengadaan, perpustakaan 

berusaha menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan.  

Bahan pustaka seperti buku masih menjadi pilihan yang diminati di era digital 

saat ini untuk mencari informasi serta menggali ilmu pengetahuan. Buku tercetak 

dan e-buku saling melengkapi, karena keduanya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Akan tetapi bahan tercetak mampu mengurangi ketergantungan 
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terhadap teknologi dan buku merupakan sesuatu yang perlu ada dalam mewujudkan 

perpustakaan (Awang, 2010:53). Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

pesat menjadi salah satu faktor dalam penemuan – penemuan baru yang dibukukan, 

oleh karena itu akibatnya produksi buku akan mengalami peningkatan sehingga 

memungkinkan adanya tindakan penyiangan agar koeleksi perpustakaan tetap up to 

date. Menurut Darwanto (2010) berpendapat bahwa weeding (penyiangan) 

merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan koleksi. Koleksi 

perpustakaan yang hidup dan berkembang akan selalu bertambah, pada akhirnya 

banyak buku yang tidak bermanfaat lagi, misalnya isinya sudah usang atau sudah 

ada edisi baru. Untuk itu penambahan koleksi baru maupun eksemplar baru tanpa 

diikuti perkembagan gedung maka akibatnya akan terjadi penumpukan koleksi 

sehingga menjadikan permasalahan dalam perpustakaan sekolah.  

Pustakawan harus mencari jalan keluar untuk mengatasi pertambahan koleksi 

baru agar dapat ditampung didalam perpustakaan, salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi koleksi tidak terpakai adalah dengan cara mengadakan 

penyiangan koleksi. Penyiangan (weeding) adalah mengeluarkan koleksi dari 

susunan rak karena sudah tidak diminati, terlalu banyak eksemplarnya, telah ada 

edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan. Koleksi yang dikeluarkan ini dapat 

diberikan ke perpustakaan lain, atau dihancurkan untuk dibuat kertas lagi. Kegiatan 

penyiangan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan koleksi lama di perpustakaan, 

dan tempat yang digunakan sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk koleksi terbaru 

sehingga koleksi yang ada di perpustakaan selalu berdaya guna dan diminati oleh 

pemustaka ( Marlini, 2017: 178).  

Kegiatan penyiangan bagi perpustakaan masih diperlukan seperti yang 

diungkapkan oleh Rahayu dan Rahmah (2013: 14) bahwa Pertambahan koleksi 

pada perpustakaan di Indonesia tidak sebesar yang bisa dilakukan perpustakaan di 

negara maju, namun demikian bukan berarti bahwa perpustakaan di Indonesia tidak 

perlu melakukan weeding, sebab pustakawan dituntut menyediakan koleksi yang up 

to date agar perpustakaan dapat bersaing dan tidak ketinggalan zaman sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Penyediaan 

koleksi di perpustakaan sekolah  akan terus bertambah, hal inilah yang akan 



4 
 

 

menyebabkan banyaknya koleksi lama dan materi yang dibahas sudah usang, begitu 

juga dengan kebutuhan pemustaka dari waktu ke waktu berubah. Agar informasi 

yang disediakan pustakawan selalu up to date, maka diperlukan kegiatan  weeding 

terhadap bahan pustaka/ koleksi di perpustakaan. 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong terbilang  memiliki koleksi yang cukup 

besar sebagai perpustakaan sekolah yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Isma (2020) bahwa  “Perpustakaan SMA Negeri I Pundong 

memiliki koleksi yang cukup besar yaitu 6.413 judul dengan total koleksi 10.006 

eksemplar bahan pustaka”.  Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong dalam setiap 

tahun mengalami pertambahan koleksi dampak dari koleksi buku baru yang 

memiliki nilai penting dalam keterkaitannya terhadap mata pelajaran sekolah  

misalnya buku paket dan buku non fiksi terapan maupun buku fiksi yang sedang 

populer dan diminati oleh pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong. 

Selain itu pergantian kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 menyebabkan buku 

paket yang digunakan pemustaka juga mengalami pergantian bahan pustaka yang 

digunakan sebagai buku wajib mata pelajaran. Akan tetapi disisi lain kapasitas 

ruangan apabila tidak bertambah maupun diikuti dengan kegiatan penyiangan maka 

akibatnya perpustakaan akan mengalami penumpukan koleksi yang belum 

terseleksi nilai keterpakaiannya. Maka solusinya pustakawan melakukan 

penyiangan buku secara berkala atau setiap menjumpai koleksi yang sudah tidak 

terpakai untuk dilakukan tindakan penyiangan agar koleksi yang terbaru  dapat 

masuk ke dalam jajaran rak koleksi. 

Kegiatan penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong menarik 

untuk dikaji, Menurut Sumpeno (2020 ) dikarenakan tindakan penyiangan ini masih 

sulit dilakukan mengingat koleksi yang dimiliki banyak diminati oleh pemustaka 

siswa SMA Negeri 1 Pundong, sehingga untuk mendeteksi buku yang benar-benar 

memang sudah tidak diminati pun sulit terdeteksi meskipun dengan melihat 

frekuensi peminjaman. Selain itu penyiangan koleksi tetap diperlukan dengan 

berbagai pertimbangan  seperti misalnya koleksi yang sudah lama akan memuat 

informasi yang tidak relevan dan out of date, kondisi fisik koleksi maupun 

pergantian kurikulum. Penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong ini 
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belum lama secara resmi diadakan, mengingat saran dari asesor Akreditasi 

Perpustakaan Nasional RI yang dilakukan pada bulan Oktober 2019, agar 

penyiangan tetap dilaksanakan secara keberlanjutan guna mendukung mutu 

perpustakaan.  

Sehubungan dengan itu Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong sudah sesuai 

dengan penelitian yang akan diteliti, selain itu geografisnya yang mudah dijangkau 

tentu membantu peneliti untuk cepat menyelesaikan penelitian skripsi. Tujuan 

dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi koleksi kedepannya 

jajaran rak koleksi perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong lebih terisi dengan koleksi 

yang diperlukan seperti apa dan yang tidak diminati seperti apa. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan meneliti prosedur penarikan koleksi/ penyiangan koleksi, jenis 

koleksi apa saja yang dilakukan penyiangan serta kendalanya apa saja dalam 

melakukan penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong. Sesuai dengan hal 

tersebut peneliti ingin mengambil penelitian dengan judul “Penyiangan Bahan 

Pustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

perlu merumuskan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumasan masalah yang 

diambil peneliti sebagai berikut: 

1.  Bagaimana prosedur penyiangan koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 1 

Pundong? 

2.  Jenis koleksi apa saja yang dilakukan penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 

1 Pundong? 

3.  Apa kendala dalam melakukan penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 

Pundong? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyiangan koleksi di Perpustakaan 

SMA Negeri 1 Pundong. 
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2.  Untuk mengetahui jenis koleksi apa saja yang dilakukan penyiangan di 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong. 

3.  Untuk mengetahui kendala penyiangan koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 

1 Pundong. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong dan Pemustaka SMA Negeri 1 Pundong. 

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat  

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya di 

bidang perpustakaan dan informasi, khususnya masalah yang  berkaitan 

dengan penyiangan bahan pustaka di perpustakaan. 

2. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pedoman pengetahuan untuk kegiatan penelitian yang semacamnya pada masa 

yang akan datang.  

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang berisi 

tentang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Tinjauan pustaka 

berisi tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh 

peneliti lain. Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk 

menerangkan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian berisi tentang gambaran 

secara umum metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jenis penelitian yaitu 

jenis penelitian yang diguanakan oleh peneliti. Subjek dan objek yang digunakan 

dalam penelitian ini. Waktu dan tempat yang digunakan untuk penelitian ini. 
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Metode pengumpulan data tentang teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. 

Analisis data tentang penjelasan penganalisisan data penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Uji keabsahan berisi tentang teknik pengujian keabsahan data 

yang diperoleh. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi gambaran umum dan hasil 

penelitian dari permasalahan yang ada. 

BAB V KESIMPULAN.  Berisi penutup tentang kesimpulan hasil penelitian 

jawaban  dari rumusan masalah dan saran dari hasil penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur 

penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong sudah sesuai dengan prosedur 

penyiangan yang dimiliki Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong: 1) Menentukan 

siapa yang terlibat dalam penyiangan; 2) Menentukan kriteria penyiangan; 3) 

Menentukan jenis koleksi apa yang akan disiangi; 4) Proses seleksi dan 

mengeluarkan koleksi dari rak koleksi; 5) Mengeluarkan katalog dari semua jajaran 

katalog serta katalog online; 6) Mendata koleksi yang telah lolos dalam tahap 

pertimbangan atau hasil dari penyiangan selanjutnya membuat berita acara yang 

ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan kepala sekolah; 7) Pemberian tanda 

bahwa koleksi telah disiangi dengan kertas yang bertuliskan “Koleksi Telah 

Disiangi” yang ditempelkan pada sisi kardus tempat menyimpan koleksi hasil hasil 

penyiangan; 8) Hasil dari penyiangan untuk koleksi fiksi non-fiksi pada akhirnya 

akan dijual ke pengepul, akan tetapi berbeda dengan koleksi buku paket yang 

merupakan aset milik negara maka sementara digudangkan menunggu penyelesaian 

penghapusan aset barang milik negara. buku paket yang dibeli dengan uang negara 

maka penghapusannya harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga untuk 

sementara masih akan digudangkan. 

Sedangkan untuk koleksi yang disiangi di Perpustakaan SMA Negeri 1 

Pundong sebagai berikut: 1) Koleksi fiksi dan non-fiksi, koleksi ini meliputi koleksi 

fiksi Indonesia yang cukup banyak diminati dan sering berpindah tangan, hal 

tersebut menjadikan sasaran bagi pustakawan untuk pengecekan apakah terdapat 

koleksi yang termasuk dalam kriteria penyiangan; 2) Koleksi buku paket, koleksi 

buku paket cukup menjadi sasaran pemustaka untuk djadikan bahan penyiangan, 

dikarenakan pergantian kurikulum maka buku paket perlu penyesuaian dan harus 

dilakukan pergantian. Akibatnya koleksi buku paket kurikulum lama yang 

jumlahnya mayoritas sesuai dengan jumlah siswa jadi lumayan banyak dan 

mengakibatkan perpustakaan mengalami oferload; 3) Koleksi terbitan berkala 
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“koran”, koleksi koran menjadi bahan penyiangan selanjutnya, hal ini dikarenakan 

koran merupakan koleksi yang terbitnya setiap hari maka akan cepat memenuhi 

ruangan, maka pustakawan mengambil solusi dengan dibuatkan kartu kendali untuk 

mendukung penyiangan koran dua tahun sekali. Hasil dari penyiangan koran akan 

dijual ke pengepul. 

Kendala dalam penyiangan di Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong, antara 

lain. 1) Dalam pelaksanaannya pustakawan merasa bahwa kegiatan penyiangan 

terkendala dengan masih adanya kegiatan yang lebih prioritas yaitu saat ini masih 

fokus dengan kegiatan input ulang koleksi; 2) Pustakawan masih terkendala dengan 

adanya anggapan bahwa kegiatan penyiangan harus dilakukan oleh ahlinya; 3) 

selanjutnya pustakawan merasa takut apabila buku yang disiangi ternyata masih 

dicari oleh pemustaka akibatnya pemustaka akan merasa kurang puas dengan 

koleksi yang ada di perpustakaan. 

 

1.2 Saran 

Mengacu pada hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk 

memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan 

penyiangan (weeding) penulis memberikan saran atau masukan untuk 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Adapun saran dari penulis yaitu: 

1. Perkembangan informasi dalam perpustakaan semakin pesat mengakibatkan 

pertambahan koleksi dalam perpustakaan sehingga perpustakaan harus 

mengikuti perkembangan informasi yang sedang terbaru. Untuk menjaga 

kemutakhiran koleksi Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong harus melakukan 

penyiangan secara berkala yang bertujuan untuk menjaga koleksi tetap bermutu 

bagi pemustaka, mengacu pada kendala yang dihadapi perpustakaan yangmana 

penyiangan setelah adanya kegiatan yang lebih prioritas namun penyiangan 

tetap harus diperhatikan. 

2. Perpustakaan SMA Negeri 1 Pundong dapat melihat frekuensi peminjaman 

koleksi untuk mengidentifikasi koleksi yang tidak diperlukan atau kurang 
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diminati sebagai salah satu kriteria dalam penyiangan koleksi di Perpustakaan 

SMA Negeri 1 Pundong.
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