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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Sistem klasifikasi Library of Congress Classification (LCC) yang 

terbilang cukup rumit dalam penentuan nomor klasifikasi buku tidak menjadi 

masalah ataupun hambatan oleh pustakawan. Sistem LCC yang digunakan 

pada Perpustakaan IKOPIN memudahkan penemuan kembali informasi 

terbantu dengan adanya sistem layanan tertutup yang membuat koleksi buku 

hanya bisa ditemukan oleh pustakawan. Sehingga penataan koleksi pun selalu 

rapi dan memudahkan temu balik informasi pada rak koleksi.  

Berikut ini adalah simpulan yang didapatkan mengenai penelitian yang 

dilakukan pada Perpustakaan IKOPIN.  

1) Penggunaan sistem LCC di Perpustakaan IKOPIN berawal dari kerjasama 

yang dilakukan dengan Perpustakaan Bulog dan Kementerian Koperasi, 

yang memiliki konsultan yang sama sehingga harus mengikuti arahan dari 

konsultan untuk menggunakan sistem LCC yang sudah terlebih dahulu 

digunakan oleh Perpustakaan Bulog dan Kementerian Koperasi.  

2) Proses Temu balik informasi di Perpustakaan dilakukan oleh pemustaka 

dan pustakawan. Proses yang dilakukan dapat dikatakan berbeda. Pertama, 

temu balik informasi yang dilakukan oleh pemustaka melalui sistem temu 

kembali informasi atau yang disebut OPAC. Kedua, temu balik informasi 

yang dilakukan oleh pustakawan langsung pada rak koleksi sesuai dengan 

permintaan pemustaka. Proses ini disesuaikan dengan kebijakan sistem 

layanan perpustakaan IKOPIN yaitu menggunakan sistem layanan 

tertutup. 

3) Hambatan yang dirasakan dalam temu balik informasi adalah ketika 

penempatan buku yang tidak sesuai pada kelasnya yang dilakukan oleh 

selain pustakawan melainkan petugas perpustakaan yang melakukan 

kegiatan magang. Hambatan yang dirasakan pustakawan dalam 

menggunakan sistem LCC dalam temu balik informasi dapat diminimalisir 

karena terbiasa menggunakan sistem LCC serta dipengaruhi oleh sistem 
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layanan tertutup yang digunakan sehingga penataan koleksi pada rak dapat 

ditemukan dengan cepat.  

Peneliti menyimpulkan bahwa sistem klasifikasi yang digunakan oleh 

berbagai jenis perpustakaan akan membantu bagaimana penemuan kembali 

informasi pada koleksi. Penemuan ini tidak lepas dari pemahaman mengenai 

sistem klasifikasi yang digunakan oleh perpustakaan. Pemahaman tersebut 

bukan hanya oleh pustakawan sendiri tetapi juga pemustaka untuk dapat 

memudahkannya dalam proses temu balik informasi  

5.2. Rekomendasi  

1) Bagi Perpustakaan IKOPIN 

Pengetahuan akan selalu berkembang seiring berkembangnya zaman,. 

Dengan demikian perpustakaan harus menyediakan koleksi yang up to 

date atau sesuai dengan perkembangan zaman. Koleksi utama pada 

Perpustakaan IKOPIN perlu senantiasa diupayakan agar kecukupan 

kebutuhan pemustaka dapat terpenuhi. Koleksi pengayaan diperlukan agar 

pemustaka memiliki wawasan yang lebih luas lagi.  

Kemudian untuk sistem klasifikasi yang digunakan merupakan sistem 

klasifikasi yang berbeda dari klasifikasi yang digunakan pada umumnya, 

sehingga pustakawan perlu memahami secara lebih mendalam penggunaan 

sistem Library of Congress Classification (LCC).   

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang berkaitan dengan sistem pengklasifikasian dan 

pengkatalogan perpustakaan masih terbilang sedikit jumlahnya. Oleh 

karenanya untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat terus menggali 

tentang sistem klasifikasi yang digunakan pada perpustakaan perguruan 

tinggi lainnya karena sistem klasifikasi yang digunakan di perpustakaan 

bukan hanya DDC, UDC dan LCC, melainkan sistem klasifikasi yang lain 

yang disesuaikan dengan kondisi koleksi di suatu perpustakaan. 


