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ABSTRAK 

 

 

Fery Marcdian Putra, 2015. “Implementasi Layanan Bimbingan Pemakai di 

Perpustakaan Universitas Negeri Padang”. Makalah. Program Studi 

Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Jurusan Bahasa 

Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Padang. 

 

Dalam makalah ini dibahas tentang pelaksanaan layanan bimbingan 

pemakai di Perpustakaan Universitas Negeri Padang untuk meningkatkan minat 

baca dan memotivasi pemakai perpustakaan untuk berkunjung ke Perpustakaan 

Universitas Negeri Padang. Kajian  ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) 

bagaimanakah cara petugas perpustakaan menumbuhkan minat baca dan 

memotivasi pemakai perpustakaan dengan layanan bimbingan pemakai di 

Perpustakaan Universitas Negeri Padang; (2) kendala apa saja yang ditemukan 

dalam pelaksanaan bimbingan pemakai di Perpustakaan Universitas Negeri 

Padang; (3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan 

pemakai di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. 

 Data dikumpulkan melalui wawancara dengan dua orang petugas 

perpustakaan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Penganalisisan 

dilakukan secara deskriptif. 

Berdasarkan penganalisisan data, disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, metode  yang dilakukan untuk mengajak pemakai perpustakaan untuk 

mau datang berkunjung untuk menumbuhkan minat baca dan memotivasi pemakai 

perpustakaan seperti mahasiswa ke Perpustakaan Universitas Negeri Padang yaitu 

dapat dilakukan dengan dua cara, cara pertama dalam bentuk komunikasi 

langsung. Dan cara kedua dalam bentuk komunikasi tidak langsung yaitu melalui 

media elektronik dan media cetak. Kedua, kendala-kendala yang ditemukan dalam 

implementasi layanan bimbingan pemakai seperti (1) pemakai perpustakaan tidak 

tahu menggunakan katalog online (OPAC) yang ada di Perpustakaan Universitas 

Negeri Padang; (2) kurangnya kegiatan petugas perpustakaan dalam mengadakan 

kegiatan promosi perpustakaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pemakai 

untuk meningkatkan minat baca dan memotivasi pemakai perpustakaan agar 

berkunjung ke Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Ketiga upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Layanan Bimbingan 

pemakai di Perpustakaan Universitas Negeri Padang, yaitu: (1) menjelaskan 

bagaimana cara menggunakan katalog online (OPAC) yang ada di Perpustakaan 

Universitas Negeri Padang; (2) metode yang digunakan untuk melakukan promosi 

dan publisitas perpustakaan didalam layanan bimbingan pemakai untuk 

meningkatkan minat baca dan memotivasi pemakai perpustakaan;  


