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Makalah ini berjudul “ Penyiangan : Sebuah strategi untuk manajemen yang 

efektif dari saham perpustakaan di University of Ghana Medical School, Korle-bu' 

mencakup perpustakaan Universitas Ghana Medical School (UGMS) dan populasi 

untuk penelitian terdiri dari semua profesional dan para-profesional staf 

Perpustakaan UGMS. Sebuah desain survei penggunaan wawancara terstruktur 

digunakan untuk memperoleh data. Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada 

kebijakan penyiangan di Perpustakaan UGMS karena kurangnya dana, takut 

menciptakan ruang baru sebagai pengganti dan kurangnya waktu. Juga, koleksi 

yang disiangi disimpan di gudang khusus, disumbangkan ke sekolah lain atau 

dijual dengan harga yang terjangkau oleh siswa. Dianjurkan bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi dirumuskan oleh perpustakaan UGMS yang akan 

mencakup semua aspek dari proses penyiangan. 

 

Kata kunci : Penyiangan, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah 

kedokteran, pembinaan koleksi, manajemen koleksi 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan jenis perpustakaan akademik telah mengandalkan lebih banyak sumber 

daya elektronik dari pada pengguna. Bahkan meningkatnya ketersediaan jenis 

informasi tertentu dalam bentuk non-cetak, harga buku terus naik, terutama 

majalah, dan tekanan anggaran perpustakaan mengangkat isu-isu kompleks 

ketersediaan koleksi dan manajemen. Yang menjadi masalah adalah stok dan 

ruang telah menjadi isu utama bagi banyak perpustakaan, pada khususnya ruang 

yang mencapai tingkat kritis. Mengelola ruang di perpustakaan akademik adalah 
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masalah yang kritis di banyak universitas sebagai karena jumlah siswa dan stok 

koleksi sangat meningkat. 

 

Oleh karena itu telah menjadi penting bahwa koleksi lama dan kurang digunakan 

dipindahkan untuk memungkinkan ruang untuk koleksi baru di rak-rak terbuka. 

Semua jenis perpustakaan di beberapa titik harus menghapus koleksi yang tua, 

tidak relevan, atau jarang digunakan agar ruang untuk akuisisi koleksi cukup. 

Proses ini disebut sebagai penyiangan koleksi. 

 

Menurut Mix (2010), semakin perpustakaan menghadapi tantangan terkait dengan 

kebutuhan ruang, tidak hanya dalam perpustakaan utama, tetapi juga di tempat 

tambahan untuk menempatkan bahan pustaka. Dalam banyak kasus, ada sedikit 

dukungan keuangan atau sama sekali tidak ada untuk memperluas bangunan. 

Seringkali, satu-satunya pilihan dalam mengurangi koleksi adalah penyiangan. 

Tapi Dubicki (2008) menunjukkan bahwa meskipun banyak manfaat yang dapat 

diwujudkan dengan penyiangan koleksi perpustakaan, ada sejumlah alasan 

mengapa pustakawan menghindari penyiangan sebagai bagian dari manajemen 

koleksi, karena keinginan untuk mempertahankan jumlah koleksi, kurangnya 

waktu, kurangnya pengalaman, dan juga kadang-kadang, keyakinan bahwa buku 

mungkin diperlukan di masa depan. 

 

Hal tersebut adalah penting bahwa stok selalu dalam kondisi yang baik. Untuk 

menjaga stok dalam kondisi baik, benar-benar representatif dan up-to-date, 

membutuhkan perencanaan yang disengaja. Sebuah sistem harus dirancang 

dimana buku yang dipakai dan volume usang akan terpangkas sistematis dan 

petugas dapat memberikan layanan yang tepat. Saldo stok dan kebutuhan untuk 

buku tambahan di beberapa mata pelajaran hanya dapat diungkapkan oleh revisi 

sistematis, subjek dengan subjek, dan mungkin memerlukan penunjukan pejabat 

yang diberikan tugas ini sebagai tanggung jawab yang khusus. 
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Dengan ruang utama di hampir seluruh perpustakaan, terutama yang terletak 

dalam konteks pelayanan kesehatan, pustakawan kesehatan sering mendapat 

tekanan untuk menarik koleksi usang dari stok perpustakaan mereka. Hal ini tidak 

berlebihan untuk mengatakan bahwa informasi kesehatan usang dapat membunuh, 

meskipun untungnya frekuensi kasus seperti yang dilaporkan rendah (Booth, 

2009). Dengan demikian, Hightower dan Gantt (2012) menekankan bahwa 

perpustakaan mendukung program ilmu kesehatan harus menyiangi koleksi secara 

berkala untuk menghilangkan bahan usang. 

 

Penyidikan awal oleh peneliti mengungkapkan bahwa Perpustakaan Sekolah 

Medis Universitas Ghana saat ini dihadapkan dengan kepadatan di daerah ruang 

rak. Oleh karena itu Perpustakaan UGMS harus menyingkirkan koleksinya jika itu 

adalah untuk memenuhi mandatnya secara efektif untuk kebutuhan informasi dari 

sekolah kedokteran terkemuka Ghana. 

 

Pembentukan Perpustakaan Sekolah Kedokteran Universitas Ghana 

(UGMS) 

 

Sekolah kedokteran pertama di Ghana didirikan pada tahun 1964 di Korle-Bu. 

Perpustakaan Sekolah dibuka pada bulan Oktober 1966 dengan koleksi awal 709 

(709) volume terbatas buku, monograf dan bahan referensi yang diperlukan untuk 

tujuan pengajaran. Ini pembatasan lingkup itu disengaja karena ada dua 

perpustakaan lain bahwa staf dan siswa memiliki akses ke Perpustakaan ini adalah 

Council Library Medical Research dan National Institute of Health dan 

Perpustakaan Medical Research. Sebuah penggabungan semua perpustakaan ini 

terjadi pada tahun 1967 dan sekarang telah menjadi Perpustakaan Sekolah 

Kedokteran Universitas Ghana (www.ug.edu.gh). 

 

Misi dari UGMS adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan dan ilmuwan 

medis yang berkualitas dan kompeten untuk memberikan pelayanan promotif, 

preventif dan kuratif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bangsa dan komunitas 
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global melalui keunggulan kelas dunia dalam pengajaran, penelitian dan 

penyebaran pengetahuan (www.ug.edu.gh) Untuk memastikan bahwa misi ini 

menjadi kenyataan, Perpustakaan UGMS mengumpulkan, mengatur dan 

memelihara informasi biomedis untuk penggunaan peneliti, pendidik, dokter, 

profesional kesehatan lainnya, mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan 

(www. ug.edu.gh). 

 

Rumusan Masalah 

Sejumlah buku dan jurnal di rak-rak perpustakaan UGMS rendah atau hampir 

tidak diminta oleh setiap pengguna. Selain itu, buku out of date dan buku-buku 

lain dalam kondisi yang sangat buruk yang telah diberikan mereka tidak dapat 

digunakan, masih terdapat di rak Perpustakaan. Sementara itu, ada edisi baru dan 

judul buku dan jurnal, yang saat ini sedang disimpan di Bagian Katalog karena 

ruang rak yang tidak memadai. Oleh karena itu Perpustakaan memiliki banyak 

bahan yang benar-benar perlu disiangi untuk tempat buku baru dan jurnal. 

Penyiangan buku dan jurnal usang yang menyebabkan ruang longgar dan ini yang 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan koleksi. 

 

Pertanyaan Penelitian 

1.Apakah ada kebijakan penyiangan untuk koleksi perpustakaan? 

2.Kriteria apa yang digunakan dalam penyiangan koleksi Perpustakaan Sekolah 

Medis? 

3.Apa saja tantangan dalam penyiangan bahan pustaka? 

4.Apa yang terjadi pada bahan disiangi? 

5.Apa langkah-langkah dalam mengatasi tantangan? 

 

Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyiangan koleksi 

bisa meningkatkan kualitas koleksi Perpustakaan Universitas Ghana Medical 

School dan membuat rekomendasi untuk manajemen koleksi yang efektif 
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Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

1. mencari tahu apakah Perpustakaan Sekolah Kedokteran memiliki kebijakan 

penyiangan. 

2. menetapkan kriteria penyiangan koleksi bagi pustakawan. 

3. mencari tahu tantangan wajah perpustakaan setelah penyiangan. 

4.menentukan apa yang terjadi pada bahan yang disiangi. 

5. Evaluasi utama yang dapat diambil untuk mengendalikan dan jika mungkin 

menghilangkan tantangan pustakawan dalam menyiangi koleksi. 

 

Pentingnya Belajar 

Studi ini akan penting untuk Perpustakaan Sekolah Medis Universitas Ghana, 

perpustakaan akademik di Ghana dan akademisi dan pembuat kebijakan secara 

umum. Ini akan memberikan pengetahuan yang mendalam kepada pemerintah dan 

pengambil keputusan tentang pentingnya penyiangan. Penelitian ini juga akan 

meminta kewenangan lembaga untuk melakukan penyiangan biasa atau rutin 

untuk koleksi perpustakaan agar terdapat tempat bagi koleksi baru dan 

memudahkan penyiangan. Studi ini juga akan berfungsi sebagai media untuk 

semua pustakawan terutama di semua perpustakaan universitas dan perpustakaan 

khusus dalam hal relevansi penyiangan koleksi. 

 

METODOLOGI 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan untuk studi ini adalah survei. Survei 

memungkinkan sebagian kecil sampel yang akan dipilih dan temuan 

digeneralisasi untuk kelompok besar. Hal ini membuat penelitian lebih murah 

namun tetap efisien. Para peneliti menggunakan metode survei penampang. 

Metode ini dapat menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk 

pengumpulan data dengan maksud untuk generalisasi dari sampel ke populasi 

(Creswell, 2009). 
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Pertanyaan penelitian yang diusulkan mengharuskan bahwa desain penelitian 

bersifat pendekatan kualitatif. Sarantakos (2005) memandang penelitian kualitatif 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

 

1. mempelajari sejumlah kecil peserta. 

2. mencoba untuk mendekati realitas tanpa prasangka. 

Oleh karena itu penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dalam penelitian ini 

karena akan memberi kesempatan peneliti melakukan penelitian yang mendalam 

atau deskripsi lengkap dan analisis daerah studi. 

 

Populasi 

Target populasi untuk penelitian ini adalah pustakawan dari Perpustakaan Sekolah 

Kedokteran Universitas Ghana. Perpustakaan memiliki populasi total dua belas 

(12). Ini termasuk tiga (3) staf profesional dan tiga (3) para-profesional staf, lima 

(5) Asisten Perpustakaan dan satu (1) Asisten Administrasi. 

 

Ukuran Sampel 

Sampel untuk penelitian ini terdiri dari (6) profesional dan para-profesional dari 

Perpustakaan Sekolah Kedokteran Universitas Ghana. Patton (2002) mencatat 

bahwa tidak ada aturan untuk ukuran sampel dalam studi kualitatif. Hal ini 

dipandu oleh tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai peneliti, apakah data 

penelitian, ketersediaan waktu dan sumber daya cukup. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Sampling merupakan komponen yang sangat penting dari semua penelitian karena 

sampel harus mewakili populasi. Sampel yang tidak mewakili populasi kurang 

baik, meskipun ukurannya mencukupi untuk tujuan pengujian (Wimmer dan 

Dominick, 2011) Liamputtong dan Ezzy (2005) menunjukkan bahwa purposive 

sampling memungkinkan peneliti untuk sengaja memilih elemen yang relevan 

untuk diteliti secara mendalam terkait makna dan interpretasi. Hal ini ditegaskan 

oleh Neuman (2007) yang menyatakan bahwa purposive sampling digunakan 
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dalam situasi di mana seorang ahli menggunakan pertimbangan dalam memilih 

kasus dengan tujuan tertentu. Metode ini dianggap tepat karena memungkinkan 

para peneliti untuk memilih responden yang peduli untuk penelitian. 

 

Pengumpulan Data Prosedur dan Instrument 

Para peneliti mengumpulkan data primer dari staf perpustakaan melalui 

wawancara. Juga, review data sekunder yang dibuat dari buku teks, jurnal, artikel, 

sumber elektronik dll. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data yang meliputi kuesioner, wawancara dan observasi. Metode yang digunakan 

untuk tujuan penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan observasi. 

 

Wawancara terstruktur didasarkan pada prosedur yang ketat dan panduan 

wawancara yang sangat terstruktur yang diikuti peneliti. Cara sistematis di mana 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden memastikan kontrol dan 

generalisasi dari informasi. 

 

Analisis Data 

Metode analisis data memerlukan kajian komprehensif dari data yang 

dikumpulkan, membaginya menjadi pola yang dapat dikelola dan mengetahui tren 

untuk menanggapi pertanyaan penelitian (Babbie, 2010). Dalam setiap penelitian 

kualitatif peneliti perlu memastikan dokumentasi yang sesuai catatan yang adalah 

hal penting untuk penelitian. Sebuah studi kualitatif, data dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif deskripsi dan analisis teks tematik (Cresswell, 

2009). 

 

Hasil dan Diskusi 

Prinsip-prinsip manajemen perpustakaan yang baik dimulai dengan perencanaan 

dan analisis kebutuhan masyarakat yang dilayani perpustakaan. Tidak perlu proses 

perencanaan, mengetahui apa itu  perpustakaan dan di mana Anda ingin memulai 

adalah langkah pertama dalam penyiangan. Bahkan jika pustakawan tidak 

memiliki proses perencanaan formal, ada kemungkinan bahwa ia memiliki 
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beberapa ide tentang yang diinginkan masyarakat penggunanya dan tahu apa yang 

harus pengguna lakukan untuk mencapai tugas itu. Pustakawan perlu menambah 

koleksi mereka dan itu berarti mereka (pustakawan) harus membuat keputusan 

tentang anggaran, mereka perlu mencari sumber dana tambahan (seperti hibah dan 

hadiah), dan memilih bahan untuk menambah koleksi. Ada kebutuhan untuk 

selalu diingat pustakawan apa yang sudah dalam pengumpulan dan apa yang perlu 

disiangi dari koleksi (Hoffmann dan Wood, 2005). 

 

Seorang manajer perpustakaan yang baik memiliki tanggung jawab utama untuk 

menyediakan koleksi yang tidak ketinggalan jaman, usang, lusuh, atau tidak 

berguna. Hal ini dapat dibandingkan dengan Hukum Ketiga Newton tentang 

Gerak : Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Untuk setiap 

koleksi yang sedang diletakkan pada rak-rak perpustakaan, pustakawan 

setidaknya harus mempertimbangkan apakah ada yang perlu disiangi. 

 

Larson (2008) menunjukkan bahwa banyak pustakawan hanya cinta buku dan 

informasi, tetapi tidak mampu untuk membuang, menghapus atau menyiangi 

koleksi mereka. 

 

Namun, jika Anda melihat tempat koleksi yang disiangi, koleksi yang kurang 

terpelihara merupakan dampak negatif dari penyiangan, harus menjadi jelas 

bahwa penyiangan adalah bagian penting dari proses (Larson, 2008). Namun, 

Ranganathan mengemukakan bahwa Lima Hukum Ilmu Perpustakaan yang harus 

diingat ketika melakukan latihan penyiangan. 

 

Kebijakan Untuk Penyiangan 

Menurut Albert B. Alkek dari Perpustakaan Texas State University dokumen 

Kebijakan Pembangunan Koleksi (2006) menyatakan bahwa untuk mencapai 

koleksi perpustakaan yang seimbang, yang relevan dan dapat digunakan 

memenuhi kebutuhan pengguna saat ini dan masa depan, perlu secara konsisten 

dan sistematis untuk mengevaluasi dan menilai koleksi perpustakaan. Hal ini 
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untuk menjaga koleksi seperti membeli koleksi berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan dalam Kebijakan Pengembangan koleksi. 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, para peneliti ingin tahu apakah ada kebijakan lain 

pada penyiangan di perpustakaan. Untuk ini, semua responden yang diwawancarai 

menunjukkan bahwa tidak ada dokumen maupun kebijakan yang disetujui pada 

penyiangan di perpustakaan. Pengamatan terhadap buku/jurnal di rak-rak oleh 

para peneliti menegaskan tanggapan yang diterima karena beberapa buku yang 

sangat tua dengan halaman robek, dari sudut pandang peneliti perlu disiangi. Ini 

mendukung studi Engeldinger (1986) yang juga menemukan bahwa hanya 77 dari 

370 perpustakaan perguruan tinggi (20,8%) di Amerika Serikat memiliki 

kebijakan tertulis tentang penyiangan koleksi. Namun, dinyatakan bahwa untuk 

efektifitas penyiangan atau deselection ada kebutuhan untuk kebijakan bimbingan. 

Kebijakan penyiangan ini harus ditangkap sebagai bagian dari kebijakan 

pengembangan koleksi. 

 

Alasan Untuk Penyiangan dan Kriteria yang Digunakan 

Alasan beragam yang dikemukakan oleh responden untuk penyiangan. Alasan 

utama untuk menyiangi koleksi cetak adalah kebutuhan untuk memastikan 

keakuratan informasi, diikuti oleh kondisi fisik, kendala ruang, dan sirkulasi yang 

rendah. Alasan lain dikemukakan termasuk duplikat salinan, ketersediaan koleksi 

dalam format alternatif, dan keinginan untuk menghilangkan stereotip yang tidak 

dapat diterima, serta terminologi seksis. 

 

Salah satu alasan seperti disinggung oleh responden, adalah keinginan untuk 

menyajikan perpustakaan sebagai sumber daya yang vital, berenergi, dan up-to-

date. Dalam kata-kata salah satu peserta survei, penyiangan "menghilangkan 

stereotip bahwa bahwa perpustakaan adalah tempatnya arsip berdebu." Yang lain 

berkomentar bahwa penyiangan "meningkatkan reputasi koleksi perpustakaan" 

dan signifikansi keseluruhan dalam komunitas universitas. Seorang responden 

ketiga mencatat bahwa "mandat kami, sebagai perpustakaan universitas berukuran 
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sedang, tidak harus dari sebuah arsip, hanya bisa melanjutkan persediaan koleksi 

dan minat terkini untuk pelanggan kami." 

 

Selain itu, wakil pustakawan menunjukkan bahwa penyiangan meningkatkan 

pengetahuan koleksi secara keseluruhan. Penyiangan, satu pustakawan menulis, 

adalah "cara terbaik untuk melepas koleksi dan mengingatkan tentang apa yang 

ada dalam koleksi. Saya bisa melihat koleksi pertama tidak hanya bahan yang 

rusak, perlu diperbarui, atau perlu diganti tapi saya juga bisa melihat apa yang 

sering orang baca dan apa kebutuhan nyata mereka. Pustakawan lain menjelaskan 

bahwa penyiangan membantu menjadi akrab dengan penulis dan karya-karya 

mereka.  

 

Hal ini juga memungkinkan pustakawan untuk mengumpulkan informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan koleksi. Akhirnya, berfungsi sebagai bagian integral dari 

pekerjaan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. "Penyiangan, 

dengan kata lain, tidak hanya membuang koleksi, tetapi juga membangkitkan 

pustakawan untuk sumber daya tersembunyi dan yang lupa akan koleksi di rak-

rak mereka. Penyiangan sistematis dianggap oleh banyak orang sebagai 

"pelayanan publik" adalah antitesis pembuangan yang tidak bertanggung jawab 

dari koleksi perpustakaan" karena sering meningkatkan penggunaan dan 

mengarah ke koleksi yang lebih menarik (McGowan, 2011). 

 

Salah seorang pustakawan yang diwawancarai, mencatat kebutuhan penyiangan 

berdasar pada keakuratan informasi sebagai alasan yang paling penting. 

Pustakawan menyatakan bahwa data sirkulasi harus menjadi kriteria utama untuk 

memutuskan apakah koleksi harus disiangi. Banyak yang diwawancarai namun 

berpikir bahwa "tidak ada faktor yang paling penting", dan bahwa pertimbangan 

seperti ke uptodate an informasi, statistik sirkulasi, kondisi dan daya tarik buku 

berperan dalam membuat keputusan tentang penyiangan. 
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Pustakawan lain menunjukkan bahwa penyiangan tidak harus menjadi suatu 

kegiatan yang terisolasi, tapi dilakukan sebagai bagian dari siklus pemilihan buku. 

Sebagai contoh, meneliti statistik sirkulasi tentang judul yang jarang dipinjam, 

perlu untuk menjadi pertimbangkan apakah sebuah bahan pustaka tetentu adalah 

satu-satunya buku tentang mata pelajaran tertentu yang dimiliki, apakah bisa atau 

harus mengatur kembali, dan apakah tidak ada pembelian serupa yang harus 

dipesan sebagai pengganti. Masuk akal untuk penelitian dan merekam informasi 

pembelian yang diperlukan saat penyiangan untuk mengatasi kesenjangan 

integritas koleksi di masa depan. 

 

Jelas, semua yang diwawancarai tidak menganggap penyiangan sebagai tindakan 

negatif yang menurunkan kuantitas dan kualitas koleksi, tapi sebagai elemen 

positif yang menjamin koleksi menjadi dinamis, responsif, dan hidup. Seperti 

yang ditunjukkan dari responden, banyak pustakawan yakin bahwa penggunaan 

inovasi data bantu dari statistik sirkulasi dalam proses penyiangan (Handis, 2007; 

Snyder, 2014). 

 

Faktor Penyiangan  

Pustakawan mengakui bahwa ada banyak kebijakan untuk penyiangan, namun 

sejumlah faktor juga perlu diperhatikan, yaitu kurangnya dana dan ruang 

penggantian. Tekanan rutinitas  tugas lain, ditambah dengan fakta bahwa 

penyiangan adalah kegiatan yang membutuhkan waktu-intensif, telah 

menyebabkan banyak pustakawan mengeluh bahwa sepertinya tidak pernah cukup 

waktu untuk terlibat dalam penyiangan. 

 

Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa mereka 

khawatir tentang kurangnya dana untuk mengganti buku yang disiangi dengan 

responden lain juga menunjukkan mereka menerima banyak saran menyenangkan 

dari pengguna mereka tentang koleksi yang disiangi. Mungkin tanggapan paling 

menarik datang dari responden lainnya yang menyatakan bahwa mereka enggan 

untuk menyiangi karena dana atau formula yang terkait peningkatan anggaran 
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pengembangan koleksi judul buku diadakan per kapita. Hal ini ditegaskan oleh 

Slote (2008) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mencegah penyiangan 

sebagai penekanan pada angka, tekanan kerja profesional, ketidaksenangan 

publik, kemurnian koleksi, kriteria yang bertentangan dan lain-lain. 

 

Nasib Koleksi yang Disiangi 

Berkaca pada tujuan keempat penelitian ini dan Lima Hukum Ranganathan, para 

peneliti berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bahan pustaka yang 

disiangi. Mengingat bahwa bahan yang disiangi biasanya disimpan di ruang 

khusus. Juga, beberapa bahan disiangi kadang-kadang disumbangkan ke sekolah 

lain dan atau dijual kepada siswa dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini 

ditegaskan oleh McGowan (2011) yang menceritakan bagaimana pustakawan di 

perpustakaan perguruan tinggi kecil menemukan koleksi yang tidak biasa karena 

mereka melakukan latihan penyiangan di perpustakaan. Pustakawan menyepakati 

bahwa meskipun koleksi jarang dipinjam, tapi sesuai di lembaga yang berbeda 

dengan populasi mahasiswa pascasarjana melakukan riset asli. Penjelasan dari 

koleksi diciptakan dan ditawarkan pada daftar pesanan konsorsium lokal. Seluruh 

koleksi diminta dalam waktu satu jam oleh perpustakaan akademik lain dan 

lulusan sekolah. 

 

Frekuensi Penyiangan 

Semua staf yang diwawancarai, baik profesional dan non profesional 

menunjukkan penyiangan sangat sulit untuk sering dilakukan, tidak harus 

dilakukan secara teratur tetapi hanya dan bila diperlukan. Perlu dijaga sentimen 

umum yang menyatakan kita tidak pernah melakukan penyiangan. Ini sesuai 

dengan pernyataan Dubicki ini (2008) bahwa pustakawan sering menghindari 

penyiangan sebagai bagian dari manajemen koleksi. 

 

Responden juga menunjukkan bahwa untuk memiliki koleksi perpustakaan yang 

bersih dan uptodate, setiap pustakawan referensi harus diberi kisaran angka dari 

koleksi dimana dia yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 
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menyiangi secara terus menerus. Selain itu juga menjelaskan bahwa kondisi 

masing-masing buku kembali harus diperiksa setiap hari dan disisihkan untuk 

menyiangi jika area subyek dan penggunaan tidak sering. Akhirnya, disebutkan 

bahwa pembentukan Friends dua tahunan dari penjualan buku Perpustakaan , bisa 

menjadi dorongan yang kuat untuk weeding biasa. 

 

Dua pustakawan lainnya melaporkan bahwa mereka memiliki kuota untuk 

penyiangan, dimana persentase tertentu dari koleksi harus dievaluasi setiap tahun. 

Pustakawan lainnya menunjukkan bahwa mereka melakukan perjalanan periodik 

melalui tumpukan pada rak yang penuh sesak atau kepercayaan pelanggan untuk 

mengingatkan mereka apabila raknya penuh sesak. Setelah melihat dan dievaluasi, 

rak ini kemudian mengalami penyiangan. 

 

Wawancarai lain, ada kebutuhan staf untuk waspada dengan buku-buku edisi baru 

dan buku yang out off date, sehingga penyiangan dapat dilakukan tanpa 

membuang-buang waktu. Menurut Boon (2009), harus ada orang perpustakaan 

yang memutuskan apa yang harus disiangi dan apa yang tidak harus disiangi dari 

koleksi. Idealnya, orang yang menentukan apa yang akan disiangi harus menjadi 

orang yang sama bertanggung jawab untuk pengembangan koleksi di 

perpustakaan. Penyiangan merupakan komponen penting dari kehidupan 

perpustakaan meskipun tidak sering dilakukan (Boon, 2009). 

 

Proses Penyiangan dan Akibatnya 

Studi ini mengamati bahwa meskipun tidak ada kebijakan tertulis dalam 

penyiangan, penyiangan biasanya dilakukan oleh asisten perpustakaan yang 

diawasi oleh pustakawan profesional untuk memastikan bahan pustaka yang 

disiangi memang tidak diperlukan di perpustakaan. Hal ini didukung oleh studi 

tentang penyiangan yang dilakukan oleh Jacob (2001) yang menegaskan bahwa di 

banyak perpustakaan, penyiangan sering menyerupai operasi militer. Asisten 

"menarik" koleksi, atau "menyiangi tindakan slip". Item kemudian ditinjau oleh 

atasan langsung, kemudian dikirimkan ke bagian pengolahan sehingga koleksi 
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dapat dihapus dari katalog perpustakaan atau tercatat di ruang penyimpanan. 

Bagian pengolahan mungkin menyampaikan sebagai layak retensi, dan kemudian 

koleksi yang dikembalikan ke supervisor bagian yang sesuai. 

 

Tanggung Jawab untuk Penyiangan 

Menurut Larson (2008), satu pertanyaan yang sering diajukan adalah, penyiangan 

harus dilakukan hanya oleh kepala perpustakaan, atau mungkin benar 

didelegasikan kepada staf lain? Aturan praktis yang baik adalah jika staf tidak 

mengambil bagian dalam pemilihan bahan, maka mereka tidak harus membuat 

keputusan akhir penyiangan. Tanggung jawab utama di setiap perpustakaan harus 

lingkup anggota staf yang dapat mempertimbangkan pengumpulan dan kebutuhan 

perpustakaan baik dari perspektif yang luas dan jangka panjang. Hal ini sangat 

penting dalam proses penyiangan untuk menetapkan tugas penyiangan kepada staf 

yang berkualitas untuk menangani. Mayoritas responden menunjukkan bahwa 

penyiangan biasanya dilakukan oleh staf junior. Hal ini berbeda dengan (2009) 

pernyataan Boon bahwa dalam setiap contoh, seorang pustakawan harus memiliki 

kata akhir pada apa yang akan disiangi dari koleksi. Idealnya, orang yang 

menentukan apa yang akan disiangi harus menjadi orang yang bertanggung jawab 

untuk pengembangan koleksi. 

 

Langkah-langkah Mengontrol Penyiangan 

Pedoman tidak dimaksudkan untuk bertindak sebagai pengganti penilaian 

profesional. Misalnya, pemenang National Book Award Prize enam puluh tahun 

yang belum beredar di lebih dari sepuluh tahun hanya mengambil ruang berharga 

dan harus dibuang meskipun kebijakan perpustakaan dapat mendorong retensi 

buku yang telah memenangkan penghargaan (Larson 2008). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada langkah-langkah yang jelas dipotong berada di 

tempat untuk mengontrol penyiangan di perpustakaan sebagai akibat dari tidak 

tersedianya kebijakan dokumen dalam hal itu. Menurut Larson (2008) pemilihan 

material dan deselection adalah kegiatan serupa. Pertama, mereka berdua bagian 

yang diperlukan dalam program pengembangan koleksi yang efektif; dan kedua, 
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keduanya membutuhkan jenis yang sama kriteria pengambilan keputusan. Faktor 

yang sama yang menyebabkan keputusan untuk menambahkan item juga dapat 

menyebabkan keputusan untuk menghapus item yang beberapa waktu kemudian. 

Oleh karena itu langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hal yang 

benar dilakukan ketika datang ke penyiangan bahan. Tanpa langkah yang tepat 

dan memadai hal yang salah mungkin dilakukan yang dapat memiliki efek pada 

koleksi perpustakaan. 

 

Pengaruh Penyiangan pada Staf Perpustakaan 

Penyiangan menuntut pengerahan besar sumber daya manusia. Apakah investasi 

sumber daya manusia yang sehat? Apakah waktu yang dikhususkan untuk 

menyiangi mengurangi tugas-tugas lain yang mendesak, atau apakah itu investasi 

jangka panjang produktif yang terbayar dengan cara yang tidak diinginkan? Serta 

opini, apakah penyiangan menghemat waktu atau tidak. 

 

Semua responden yang diwawancarai berpendapat bahwa penyiangan tidak 

menghemat waktu. Pustakawan profesional mencatat bahwa penyiangan adalah 

penghemat waktu yang bagus, terutama untuk staf referensi, karena "setiap buku 

berpotensi menjadi buku referensi dan penyiangan menghemat jumlah sumber 

yang mengandung informasi out-of-date." Oleh karena itu staf Referensi tidak 

perlu membuang waktu berharga mencari sumber-sumber yang mungkin berubah 

menjadi salah, atau dalam mengarungi sumber yang belum disiangi. Selain itu, 

penyiangan membantu untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih baik bagi 

pembaca: sejak rak berada di urutan yang lebih baik dan mengandung lebih 

banyak ruang, buku kembali dapat disimpan lebih akurat, yang memfasilitasi 

hanya judul yang tepat untuk pelanggan. Penyiangan dapat menjadi beban waktu 

dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, banyak perpustakaan merasa 

bahwa banyak waktu disimpan dalam pengembangan koleksi dan fungsi referensi. 
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Saran untuk Perbaikan Prosedur Penyiangan di Perpustakaan 

Akhirnya, para peneliti meminta responden untuk menunjukkan langkah-langkah 

yang mereka pikir jika diterapkan, bisa membantu mendorong pustakawan untuk 

menyiangi koleksi mereka.  

 

Ringkasan dari saran adalah : 

The Medical School Library perlu cukup dana untuk akuisisi buku baru dan jurnal 

sehingga yang lama di rak-rak dapat disumbangkan ke perpustakaan lain atau 

dijual untuk membawa beberapa bantuan keuangan ke perpustakaan. 

1. Perpustakaan harus otonom secara finansial. 

2. Penggunaan rekanan dari perpustakaan - dermawan untuk dukungan finansial 

dan material. 

3. Seleksi dan akuisisi bahan pustaka harus teratur. 

4. diperlukan dukungan keuangan untuk membangun koleksi. 

5. Butuh dana lebih untuk mengarah penyiangan biasa; 

6. Proses penyiangan harus menjadi keputusan kolektif. 

7. Evaluasi koleksi harus dilakukan oleh spesialis subjek sebelum penyiangan. 

8. Perpustakaan perlu menjaga akurasi statistik pengguna pada peminjam. 

 

Jika dilihat sepintas saran di atas menunjukkan bahwa Perpustakaan Sekolah 

Medis perlu untuk keterampilan melaksanakan kebijakan penyiangan untuk 

meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif. 

 

Kesimpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan 

relevansi dari penyiangan koleksi perpustakaan. University of Ghana Medical 

School, perpustakaan Korle-Bu digunakan untuk tujuan penelitian ini. Staf yang 

diwawancarai untuk penelitian ini mengakui pentingnya dan relevansi dari 

penyiangan dalam pengelolaan perpustakaan. Terlepas dari dirasakan penting, 

perpustakaan tidak memiliki dokumentasi kebijakan dengan baik dan disetujui 

yang akan memandu proses penyiangan dan sebagai hasilnya telah mempengaruhi 
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perpustakaan di isu-isu mengenai tanggung jawab, jadwal dan frekuensi 

penyiangan. Staf juga merasa berat  melakukan penyiangan karena jumlah buku, 

kendala waktu dan kerumitan prosesnya. Oleh karena itu manajemen 

perpustakaan harus mengambil langkah-langkah penting untuk merumuskan dan 

menyetujui kebijakan yang akan memandu proses penyiangan di perpustakaan. 

Hal ini sangat penting karena perpustakaan adalah perpustakaan sekolah 

kedokteran yang seharusnya mendukung penelitian medis dan klinis di 

universitas. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan temuan dari penelitian rekomendasi berikut dibuat. 

1. Sebuah kebijakan pengembangan koleksi dirumuskan yang akan mencakup 

penyiangan kebijakan untuk manajemen koleksi yang efektif di perpustakaan. 

2. Sebuah jadwal rutin untuk penyiangan harus disertakan dalam kebijakan untuk 

memfasilitasi penyiangan di perpustakaan. 

3. Langkah-langkah untuk mengontrol penyiangan di perpustakaan harus 

termasuk dalam kebijakan untuk menghindari penyimpangan dan salah praktek 

penyiangan. 

4. Sebuah ruang penyimpanan permanen untuk bahan disiangi harus dibuat untuk 

memudahkan penyiangan dan penyimpanan bahan-bahan tersebut. 

5. Penyiangan bahan pustaka harus dilakukan oleh staf senior, di mana staf junior 

ditugaskan tanggung jawab seperti itu, harus konsultasi dengan staf senior untuk 

memastikan penyiangan yang tepat dan akurat di perpustakaan. 

6. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kurangnya dana juga salah satu alasan 

untuk keengganan di penyiangan. Hal ini karena staf percaya dana untuk 

mengakuisisi koleksi baru tidak cukup dan oleh karena itu untuk koleksi yang 

jarang terpakai berarti mengurangi koleksi di perpustakaan. Oleh karena itu 

disarankan bahwa dana yang memadai harus diminta perpustakaan untuk 

memungkinkan aliran koleksi baru ke perpustakaan sementara mereka yang sudah 

ketinggalan jaman dan usang dibuang. 
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