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Manfaat kepustakaan
Menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh
para ahli terdahulu;
Mengikuti perkembangan ilmu dari penelitian
yang dilakukan;
Menemukan masalah yang patut diteliti;
Menyempurnakan teori lama yang tidak sesuai
dengan kondisi sekarang;
Menghindarkan duplikasi penelitian yang akan
dilakukan;
Sumber informasi untuk penelitian selanjutnya
melalui data-data yang diperoleh.
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Bagi seorang peneliti pemanfaatan perpustakaan
tidak saja diwaktu dia akan melakukan penelitian,
melainkan setiap saat selalu memanfaatkannya.
Perpustakaan merupakan tempat memenuhi
kebutuhannya dalam menimba ilmu
pengetahuan.
Untuk dapat memanfaatkan perpustakaan, kita
harus tahu cara pemanfaatannya
Untuk menelusuri literatur di dalam
perpustakaan, si peneliti harus mengenal
perpustakaan yang akan dimanfaatkan secara
baik, termasuk sistem pelayanan, sistem
penyusunan literatur, dan klasifikasi buku yang
dianut oleh perpustakaan

Sistem Pelayanan Perpustakaan
Sistem pelayanan tertutup
Si pembaca tidak dapat mencari buku langsung ke
rak buku yang disediakan, pada umumnya pembaca
mencari topik/judul buku melalui katalog yang
disediakan.
Untuk selanjutnya petugas perpustakaan yang
mencari buku ke rak buku dan menyerahkan kepada
si pembaca.

Sistem pelayanan terbuka
Si pembaca langsung mencari buku/topik ke rak buku
yang disediakan.
Dalam sistem ini tidak dapat menjamin apakah buku
yang dicari tersedia ditempat tersebut atau tidak.
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Cara mendapatkan kutipan
yang baik
Cari topik/judul buku yang dibutuhkan untuk
penelitian yang akan dilakukan (tidak harus
pada saat akan meneliti saja).
Buka daftar isi buku untuk mencari bab/bagian
yang membicarakan topik yang dicari, atau
dapat juga dicari pada bagian indek yang
terdapat di bagian belakang buku. Buku yang
baik selalu dilengkapi oleh daftar indek.
Apabila topik akan diambil dari jurnal, majalah,
artikel, dan sebagainya, lihatlah judul dari artikel
tersebut.
Apabila ditemukan kutipan yang dikira cocok
mendukung penelitian anda maka catatlah pada
buku/catatan yang anda sediakan.

Contoh pemakaian sistem kartu
Topik

: Investasi dan PDRB

Investasi di setiap Daerah Kabupaten/kota di Propinsi tidak menjamin
peningkatan PDRB daerah tersebut, hal ini disebabkan karena pada
daerah tertentu investasi kecil memberikan sumbangan terhadap PDRB
besar, sementara daerah lain investasi besar memberikan sumbangan
terhadap PDRB kecil.
kecil. Hal ini disebabkan karena investasi kecil mempunyai
multiplier efek yang besar.
besar. Dari segi lain investasi besar barang kali terfokus
pada sektor sosial yang tingkat pengembalian investasinya lambat bila
dibandingkan dengan investasi di sektor industri.
industri.
Judul Buku
: Analisis Disparitas Regional di Riau
Pengarang
: Almasdi Syahza
Tahun dan Kota : 2001,
2001, Pekanbaru
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