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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya 

prosiding yang berisi kumpulan makalah yang dihimpun dari Semiloka Nasional Inovasi Perpustakaan 

2018 (SNIPer 2018) dengan tema “Knowledge Management untuk Meningkatkan Kompetensi dan 

Memperkuat Inovasi Perpustakaan”. SNIPer 2018 sebagai upaya untuk menghasilkan karya yang 

berupa ide, hasil penelitian/ pengkajian dalam inovasi dan kreatifitas yang dapat diterapkan untuk 

kemajuan dunia Perpustakaan dan Informasi, merupakan hasil kerjasama UPT Perpustakaan 

Universitas Lampung dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Wilayah 

Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Prosiding ini memuat makalah 

dari para peserta call for papers yang telah dipresentasikan pada tanggal 5-6 November 2018 di Hotel 

Emersia Bandar Lampung. Prosiding ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk 

menyebarluaskan dan menyumbangkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terangkum dalam 

makalah yang disajikan di sesi sidang paralel. Semoga yang diupayakan dalam seminar lokakarya 

sampai terselesaikannya prosiding ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi upaya meningkatkan 

inovasi dan kreatifitas baru dalam dunia Perpustakaan dan Informasi. Pada kesempatan ini, tak lupa 

kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Unila, Kepala UPT Perpustakaan Unila, Ketua 

FPPTI Pusat, Ketua dan anggota FPPTI Wilayah Lampung, Kepada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Lampung, para narasumber, para peserta, para sponsor yang telah mendukung 

terselenggaranya seminar ini, serta segenap panitia yang telah mempersiapkan dengan baik jauh-jauh 

hari demi terlaksananya Semiloka Nasional Inovasi Perpustakaan 2018 (SNIPer 2018).  
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ABSTRAK 
 

Masalah yang dihadapi Pustakawan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di 

DIY adalah: (1) tidak adanya persiapan sebelum menentukan pilihan menjadi 

pustakawan; (2) sebanyak 90.63% pustakawan diangkat pertama kali melalui 

inpassing, sehingga dalam perjalanannya banyak mengalami kendala; (3) terdapat 

44.03% lebih dari 4 tahun tidak mengajukan DUPAK, dan 13.84% diberhentikan 

sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan, karena tidak mampu 

mengumpulkan Angka Kredit yang diperlukan; (4) masih adanya pustakawan yang 

berpendidikan SLTA dan non ilmu perpustakaan sebesar 29.56%. Temuan lain 

adalah, pada saat dilakukan penelitian pada Database Kepustakawanan Indonesia 

sampai saat ini pustakawan Perguruan Tinggi DIY belum ada yang mencapai 

jabatan sebagai Pustakawan Utama. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 

kematangan karir pustakawan PTKI DIY. Metode penelitian dengan penyebaran 

angket dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan kajian 

mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis studi teoritis 

dan empiris serta sintesis yang telah dibuktikan secara deskriptif maupun 

inferensial dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama kondisi kepemimpinan 

profetik pada PTKI di DIY dalam kategori tinggi. Sementara kondisi religiusitas 

pada PTKI di DIY pada klasifikasi sangat tinggi, dan tingkat kematangan karir 

pustakawan pada PTKI DIY dalam kategori tinggi. Kedua secara parsial maupun 

simultan kepemimpinan profetik dan religiusitas berpengaruh positif terhadap  

kematangan karir bagi pustakawan pada PTKI DIY. 

 

Kata kunci: kepemimpinan profetik, perpustakaan, religiusitas, pustakawan, 

kematangan karir 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembinaan profesi pustakawan perguruan tinggi merupakan sebuah kajian yang menarik, 

mengingat masih sangat sedikitnya para ilmuwan yang mengkaji masalah ini. Pustakawan memiliki 

peran strategis dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pustakawan dituntut 

selalu mengikuti perkembangan zaman atas tuntutan kebutuhan informasi. Masyarakat dapat belajar 

seumur hidup melalui perpustakaan. Untuk mewujudkan perpustakaan sebagai sumber belajar 

informasi yang dimiliki harus dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Kepemilikan informasi tersebut 

akan sangat tergantung pada kiprah pustakawannya. Kiprah pustakawan dalam mengembangkan karir 

sebagai pejabat fungsional sangat terbuka lebar. Hal ini terbukti adanya kesempatan bagi pustakawan 

untuk dapat membina karirnya dengan mencapai kenaikan jabatan dalam kurun waktu satu (1) tahun 

dan kenaikan pangkat pada kurun waktu setiap dua (2) tahun selama syarat-syaratnya terpenuhi. Salah 

satu syarat tersebut adalah terpenuhinya angka kredit kumulatif yang ditentukan.  

Secara empiris dalam penelitian awal yang dilakukan oleh penulis pada bulan Mei sampai 

dengan Agustus 2016, ditemukan hasil bahwa problematika yang dihadapi Pustakawan Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: (1) tidak adanya persiapan 

sebelum menentukan pilihan menjadi pustakawan; (2) sebanyak 90,63% pustakawan diangkat pertama 

kali melalui inpassing, sehingga dalam perjalanannya banyak mengalami kendala; (3) terdapat 44,03% 
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Pustakawan Perguruan Tinggi DIY lebih dari 4 tahun tidak mengajukan DUPAK, dan 13,84% 

diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pustakawan, karena tidak mampu mengumpulkan 

Angka Kredit yang diperlukan; (4) masih adanya pustakawan yang berpendidikan SLTA dan non-ilmu 

perpustakaan sebesar 29,56%. Temuan lain adalah, pada saat dilakukan penelitian pada Database 

Kepustakawanan Indonesia sampai saat ini pustakawan Perguruan Tinggi DIY belum ada yang 

mencapai  jabatan sebagai Pustakawan Utama. 

Dari uraian permasalahan di atas diduga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kematangan karir Pustakawan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di DIY, antara lain: (1) 

kepemimpinan profetik (diadopsi dari aspek masyarakat dan lingkungan kerja), dan (2) Religiusitas 

(diadopsi dari aspek nilai-nilai). Hal ini merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Super bahwa 

kematangan karir seseorang dipengaruhi oleh faktor biografi dan faktor geografis. Faktor biografi 

meliputi: kecerdasan, bakat, bakat khusus, kebutuhan, nilai-nilai, dan kepentingan. Sementara faktor 

geografis meliputi: ekonomi, masyarakat, pasar tenaga kerja, keluarga, sekolah, dan teman di kantor 

(lingkungan kerja). 

Berdasarkan asumsi dan uraian di atas dan terkait dengan penelitian berjudul “Pengembangan 

Karir Pustakawan melalui Kepemimpinan Profetik dan Religiusitas: Studi Kasus pada Pendidikan 

Tinggi Keagamaan Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta”,  penulis akan membahas permasalahan-

permasalahan berikut ini:  (1) Bagaimana kondisi kepemimpinan profetik (X1), religiusitas (X2) dan 

tingkat kematangan karir (Y) pustakwan pada Perpustakaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Di 

Daerah Istimewa Yogyakarta?; (2) Apakah kepemimpinan profetik (X1) dan religiusitas (X2) secara 

individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kematangan karir (Y)?; (3) Apakah 

kepemimpinan profetik (X1) dan religiusitas (X2) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kematangan karir (Y)? 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, penelitian ini akan  menganalis 

untuk mengetahui:(1) Kondisi kepemimpinan profetik (X1), religiusitas (X2), dan tingkat kematangan 

karir (Y) pustakwan pada Perpustakaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. (2) Pengaruh kepemimpinan profetik (X1) dan religiusitas (X2) secara individu terhadap 

kematangan karir (Y). (3) Pengaruh kepemimpinan profetik (X1) dan religiusitas (X2) secara simultan 

terhadap kematangan karir (Y). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Masih sangat sedikit para pakar yang mengkaji tentang pengembangan karir pustakawan yang 

bermuara pada tingkat kematangan karir, bahkan dapat dikatakan belum ditemukan tema yang 

meneliti masalah tersebut. Kajian kematangan karir ini mengadopsi Teori Imbal Balik yang 

dikembangkan oleh Super (1990). Super memberikan penjelasan bahwa kematangan dipengaruhi oleh 

faktor biografis (internal) dan faktor geografis (eksternal). Faktor internal meliputi: kecerdasan, bakat, 

bakat khusus, kebutuhan, nilai-nilai, dan kepentingan. Sementara faktor eksternal meliputi: ekonomi, 

masyarakat, pasar tenaga kerja, keluarga, sekolah, dan teman di kantor (lingkungan kerja). 

Memperhatikan grand teori yang dikembangkan oleh Super ini, maka pada studi ini peneliti 

mengadopsi faktor eksternal dengan mengetengahkan kepemimpinan profetik, dan religiusitas 

mewakili dari faktor internal.  

 Bangash (2000) menyatakan telah mengidentifikasi tiga konsep kunci untuk kepemimpinan: 

legitimasi, otoritas, dan kekuasaan.  Konsep Islam kebutuhan legitimasi dijelaskan lebih lanjut karena 

secara fundamental berbeda dari sistem lain.  Dalam Islam, ada dua jenis legitimasi: ilahi dan populer. 

Sedangkan kebanyakan sistem-sistem lain menganggap legitimasi rakyat (yaitu, kehendak mayoritas) 

sebagai satu-satunya menentukan kriteria, Islam menuntut legitimasi ilahi (yaitu, legitimasi yang 

sesuai dengan ketentuan Allah) sebagai prasyarat. Legitimasi  Ilahi diperoleh ketika pemimpin 

mentaati Allah dan Nabi, hanya kemudian ia berhak untuk ditaati orang (QS 4:59). Legitimasi ilahi 
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membentuk dasar untuk legitimasi rakyat.  Kepemimpinan dalam Islam harus memiliki keduanya ilahi 

serta legitimasi rakyat; tanpa yang pertama, tidak bisa memiliki validitas; tanpa kedua, tetap tidak 

puas.  

Sementara Budiharto (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa indikator-indikator 

dalam kepemimpinan profetik adalah sebagai berikut: Shidiq (jujur), Amanah (tanggung jawab): 

professional, loyal/commited kepada Tuhan, pimpinan, rekan, bawahan, lawannya khianat, Fathonah 

(cerdas): cerdas karena taqwa, skill teruji, problem solver, lawannya bodoh, Tabligh (komunikatif): 

open management,amar makruf nahi munkar, communication skills, lawannya menyembunyikan.   

Menurut Nawawi (2001) sifat jiwa kepemimpinan profetik sebagaimana sifat yang dimiliki oleh 

Nabi Muhammad SAW tersebut diatas, seorang pemimpin juga perlu memiliki akhlak yang mulia 

(maksum). Sifat ini berarti seorang pemimpin harus memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak 

mulia. Dengan sifat ini seorang pemimpin senantiasa berupaya menjalankan perintah Allah dan 

Rasulnya, dan berusaha maksimal untuk meninggalkan semua laranganNya. Pemimpin profetik perlu 

memiliki sifat akhlak yang mulia, sehingga setiap tindakan, perkataan, dan semua tingkah lakunya 

menjadi panutan bagi para pengikutnya. 

Dari uraian berbagai teori di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa dimensi dan indikator 

kepemimpinan profetik meliputi sifat jujur, tanggung jawab, cerdas, komunikatif, dan berakhlak mulia 

yang akan digunakan sebagai landasan riset disertasi ini. 

Terdapat tiga istilah yang mempunyai makna sama dan dapat saling menggantikan, yaitu agama, 

din, religi. Istilah religi (religion, bahasa Inggris) dan din (ad-diin, bahasa Arab) mempunyai makna 

yang sepadan dengan istilah agama. Secara etimologis punya arti sendiri-sendiri, namun secara 

terminologis dan teknis tiga istilah di atas memiliki arti dan makna yang sama, yaitu mengikat jadi 

satu (Anshari, 1987). 

Religiusitas menurut Glock & Stark (1965) terdiri dari 5 aspek antara lain: pertama aspek 

doktrin/ideologi yang memegang teguh dan meyakini atas kebenaran agama yang dianutnya. Kedua 

aspek pelaksanaan amalan menyangkut pada praktik penyembahan, implentasi ritual. Ketiga aspek 

Pengalaman, erat hubungannya dengan seberapa banyak dan kuat seseorang telah dapat merasakan 

nikmatnya dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yang meliputi perasaan, persepsi dan 

sensasi yang dirasakan. Keempat aspek pengetahuan agama, merujuk pada keinginan manusia agar 

memiliki pengetahuan agama yang cukup, yang menyangkut dalil-dalil Quran dan Hadits sehingga 

dalam menjalani ajaran agama benar-benar sesuai dengan syariat yang diyakininya. Kelima aspek 

konsekuensi, merujuk pada perubahan perilaku dari jahiliyah menjadi pandai dan dari perilaku buruk 

menjadi baik yang semua ini disebabkan oleh pelaksanaan agama secara konsisten.  

Ahli-ahli Islam dan psikologi tertarik untuk memberikan penjelasan tentang dimensi-dimensi 

religiusitas. Ahli-ahli Islam seperti Anshari (1987) mengungkapkan bahwa dimensi keberagamaan 

Islam meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara Abdullah (2002) mengungkapkan religiusitas 

seseorang ada tiga dimensi, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. 

Merujuk uraian berbagai teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi dan indikator 

religiusitas meliputi: aqidah, ibadah, amal, ikhsan, dan pengetahuan agama. 

Savickas (2005) menyatakan bahwa career maturity dapat dinyatakan dengan adaptasi profesi, 

yaitu kewaspadaan seseorang dan pemanfaatan resources yang tersedia sebagai penunjang dalam 

membina karir yang sedang diemban, perubahan profesi, dan problematika tugas keprofesian. Career 

maturity bagi mahasiswa, bisa didefinisikan kewaspadaan mahasiswa dalam menentukan alternatif 

profesi secara realistis. Super (dalam Sharf, 2006) menyatakan bahwa career maturity merupakan 

sikap seseorang dalam mengenali, menentukan, mempersiapkan, dan mempraktikkan haluan profesi 

yang cocok dengan umur rerata dalam fase pertumbuhan karirnya. Dari dua pengertian tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kematangan karir individu dapat diartikan sebagai kesiagaan seseorang 

dalam menentukan dan memutuskan dengan akurat. Dalam studi saat ini, penulis menyajikan dan 



4|   P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8  

 

menguji intervensi yang efisien, terukur, efektif untuk memperkuat karir pustakawan yang 

berpengalaman beradaptasi terhadap transisi karir profesi. Secara konseptual, intervensi dirancang 

untuk mencakup dimensi inti dari respon adaptif seperti yang dijabarkan dalam model konstruksi karir 

(Savickas, 2005). Model ini telah terbukti bermanfaat dalam penelitian intervensi sebelumnya untuk 

meningkatkan pembelajaran jangka pendek dan sukses kerja jangka panjang dengan siswa yang 

menghadapi transisi dari sekolah ke pekerjaan, namun penelitian tentang peningkatan respon karir-

adaptif masih langka. 

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa career maturity merupakan kecakapan 

seseorang dalam mengetahui potensi diri yang dimilikinya dan menelaah opsi-opsi prodi/karir yang 

diinginkan untuk bisa menentukan pilihan profesi dengan akurat, selaras dengan fase pertumbuhan 

seseorang. 

Teori Crites dalam (Gonzalez, 2008) ada dua dimensi dalam kematangan karir, yaitu dimensi 

sikap dan dimensi kognitif. Dimensi sikap meliputi:  keterlibatan, bimbingan, kebebasan, pilihan, dan 

komitmen. Sementara dimensi kognitif terdiri dari: penyelesaian masalah, perencanaan, seleksi 

sasaran, dan penilaian kinerja sendiri. Teori Super masih dalam (Gonzalez, 2008) menjelaskan bahwa 

ada dua dimensi besar dalam kematangan karir, sama dengan teori Crites yaiu dimensi sikap dan 

dimensi kognitif. Perbedaan terletak pada sub dimensi, dimana sub dimensi kematangan karir menurut 

Super adalah terdiri dari: (1) sikap, meliputi  perencanaan karir dan eksplorasi karir; (2) kognitif, 

meliputi pembuatan keputusan karir, informasi pengembangan karir, pengetahuan tentang dunia kerja, 

dan informasi tentang pekerjaan pilihan. 

Masih menurut Super yang dikutip oleh Sharf (2006:180) yang menyatakan bahwa kematangan 

karir ditentukan oleh 2 (dua) dimensi yaitu dimensi sikap (attitude) dan dimensi pengetahuan dan 

keterampilan (knowledge and skill). Dimensi attitude terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu: perencanaan 

karir dan eksplorasi karir. Sementara dimensi knowledge and skill terbagi dalam tiga (3) indikator 

antara lain: pengambilan keputusan, informasi dunia kerja, dan pengetahuan tentang kelompok kerja 

yang disukai.  

Super (1990). In D. Brown & L. Brooks (Eds.) membuat rumusan dimensi kematangan karir 

yang dikenal dengan Teori Imbal Balik.  

Hasil riset yang dilakukan Hasan (2006) membuktikan bahwa konsepsi diri, semangat kerja, dan 

gender berpengaruh terhadap career maturity. Sementara riset yang dilakukan Ottu dan Idowu (2014) 

membuktikan bahwa sifat terbuka terhadap pengalaman (opennes to experience) berpengaruh terhadap 

career maturity. Bukti riset ini membuktikan bahwa penjajakan, pendalaman, dan pemilihan karir bagi 

seseorang masih perlu bimbingan, arahan, dan pertimbangan dari orang-orang terdekat di 

sekelilingnya. Seseorang memerlukan transparasi, kepedulian, dan dukungan secara utuh terhadap 

hasrat, kebolehan, talenta, dan keahlian untuk dapat membuktikan career maturity yang tinggi serta 

tanggung jawab pada profesi yang di pilih. Studi ini juga membuktikan bahwa kematangan karir 

dipengaruhi oleh gender, umur, dan kesukuan/kedaerahan.   

Berdasarkan uraian beberapa penelitian tersebut, maka beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap career maturity adalah kualitas jati diri, konsepsi diri, potensi diri, impian karir, transparasi 

terhadap pengalaman, perancangan profesi, gender, umur, kesukuan, kluster, dan jenis silabus. 

 

METODE RISET 

Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta dan 

Universitas Nahdlatul ‘Ulama (UNU) Yogyakarta. Penelitian diselenggarakan selama 2 (dua) bulan, 

antara bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Populasi pustakawan PTKI DIYsebanyak 
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82 orang menjadi responden penelitian, sehingga model penentuan sampel adalah dengan cara sensus 

(total sampling). Pengumpulan data menggunakan angket. 

Analisis data dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda. Pada penelitian ini peneliti 

melibatkan 2 (dua) variabel bebas (eksogen) yang terdiri dari: kepemimpinan profetik dan religiusitas; 

dan 1 variabel terikat (endogen) yaitu kematangan karir. Selanjutnya untuk pengetesan signifikansi 

regresi dilakukan terhadap hipotesis nihil H0. Adapun H0 yang umum untuk regresi berbunyi: “Tidak 

ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.”H0 ini ditolak jika harga r sama atau melebihi 

harga kritik r, dan diterima apabila lebih kecil dari harga kritik r. Analisis data dilakukan dalam rangka 

membuktikan hipotesis penelitian, yang dirumuskan bahwa, Kepemimpinan profetik (X1) dan 

religiusitas (X2), secara individu maupun bersama-sama dapat mempengaruhi kematangan karir (Y). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Data Responden 

Jumlah pustakawan di PTKI DIY sebanyak 82 orang ditetapkan sebagai responden penelitian 

(lihat Tabel 1). Secara keseluruhan dari pengumpulan data diperoleh hasil bahwa seluruh angket 

kembali, setelah dilakukan evaluasi dan dikoreksi terbukti sebanyak 78 angket (95,12%) kembali 

dengan isian lengkap, dan 4 angket (4,88%) kembali tidak diisi (1 responden cuti umrah, 1 orang cuti 

melahirkan, dan 2 responden tanpa keterangan).  

Tabel 1 

Jumlah Populasi Pustakawan Perguruan Tinggi Islam di DIY 

No Nama Perpustakaan 
Jumlah 

Pustakawan 

Persentase (%) 

1 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga Yogyakarta   

19 27,63 

2 Universitas Islam Indonesia (UII) 

Yogyakarta  

26 35,53 

3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY) 

15 19,74 

4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 

Yogyakarta 

16 6,58 

5 Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta 5 6,58 

6 Universitas Nahdlatul 'Ulama (UNU) 

Yogyakarta 

1 3,95 

 Jumlah 82 100 

Sumber: Informan dari masing-masing perguruan tinggi 

 

Dari hasil studi terbukti bahwa pustakawan PTKI di DIY sebagian besar berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 40 orang (51,28%) dan sisanya yaitu 38 orang pustakawan (48,72%) adalah 

perempuan (lihat Tabel 2). 

Tabel.2 

Karakteristik Demografi Pustakawan PTKI di DIY 

Berdasarkan Gender 

Gender Jumlah Pustakawan 

(Orang) Persentase (%) 

Pria 40 51,28 

Wanita 38 48,72 

Jumlah 78 100 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

Sesuai dengan model siklus karir seseorang dari Dessler (1998) yang menyatakan bahwa tahap 

pertumbuhan seseorang dimulai semenjak ia dilahirkan sampai dengan umur 14 tahun dimana pada 
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fase ini dia mengelaborasi pengetahuan diri lewat pengenalan dan berinteraksi dengan pihak luar, 

misal melalui famili, kawan dan ustadz. Pada akhir tahap ini, seseorang mulai berpikir secara realistis 

tentang kedudukan-kedudukan alternatif. Kemudian pada usia antara 15 s.d dengan 24 tahun 

merupakan tahap penjelajahan yaitu dimana seseorang mulai secara sungguh-sungguh menjelajahi 

berbagai alternatif kedudukan. Di awal tahap ini ia mulai mengembangkan suatu pemahaman yang 

realistik tentang kemampuan dan bakat-bakatnya. Dan pada akhir tahap ini, ia memilih satu pilihan 

tetap sebagai pekerjaan yang dianggapnya paling cocok. Pada fase usia 25 tahun sampai dengan umur 

44 tahun individu sudah memiliki pemikiran yang masak terkait apakah pemilihan profesi yang 

ditentukan telah cocok dengan dirinya atau tidak, tahap ini dinamakan dengan tahap penetapan. Pada 

saat berumur antara 31 tahun sampai 44 tahun semestinya seseorang sudah mampu menentukan 

pilihan yang tepat terhadap profesi yang akan dijalaninya. Akan tetapi dalam kenyataannya, pada 

periode tersebut seseorang secara terus menerus akan menguji kemampuan dan ambisinya berkaitan 

dengan pilihan pekerjaan yang telah menjadi pilihan sebelumnya sesudah fase eksplorasi merupakan 

fase mempertahankan, ini tercipta pada usia antara 45 sampai dengan 60 tahun dimana individu akan 

secara konsisten dan berkelanjutan tetap fokus dan menjaga serta mempertahankan pekerjaannya. Fase 

yang terakhir adalah fase kemunduran, ini terjadi pada umur 60 tahun lebih. Pada tahap ini ditandai 

dengan menurunnya tingkat kerjanya seseorang dan mulai memasuki masa pensiun. 

Dengan menggunakan dasar pendekatan siklus karir dari Dessler (1998), maka data penelitian 

dapat diolah dan dapat dikatakan bahwa pustakawan PTKI DIY sejumlah 14 orang (17,95%) 

pustakawan berusia 20 s.d 30 tahun, 15 orang atau 19,23% pustakawan berusia 31 s.d 44 tahun, dan 49 

orang (62,82%) pustakawan berusia 45 s.d 60 tahun (lihat Tabel 3). Tidak terdapat pustakawan yang di 

bawah umur sesuai dengan UU Ketenagakerja, juga tidak ditemukan pustakawan yang berusia di atas 

60 tahun. Dengan mendasari teori mengenai tahapan usia tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebagian 

besar usia pustakawan pada PTKI di DIY ini berada pada tahap pemeliharaan yakni dimana seseorang 

akan tetap terus berkonsentrasi dan memelihara pekerjaannya (profesinya) dalam rangka untuk 

mencapai kematangan karirnya. 

Berdasarkan Umur  

Umur (tahun) Jumlah Pustakawan 

(Orang) Persentase (%) 

20 – 30 14 17,95 

31 – 44 15 19,23 

45 -  60 49 62,82 

Jumlah 78 100 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

Dari hasil pengolahan data, dapat dinyatakan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan 

formalnya SLTA (inpassing) sebanyak 16 orang (20.51%), sebanyak 15 orang (19,23%) 

berpendidikan Diploma Ilmu Perpustakaan, sejumlah 31 orang (39.74) berpendidikan Sarjana (S1) 

Ilmu Perpustakaan, dan sebesar 16 orang (20,51%) berpendidikan Magister (S2) Ilmu Perpustakaan. 

Tidak terdapat pustakawan yang berpendidikan formal S3 (doktor). Data pustakawan PTKI di DIY 

menujukkan sebagian besar pustakawan berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 31 orang (39,74%) 

(lihat tabel 4).  

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Karakteristik Demografi Pustakawan PTKI di DIY 
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Tabel 4 

Karakteristik Demografi Pustakawan PTKI di DIY 

Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

Jenjang Pendidikan Jumlah Pustakawan 

(Orang) Pesentase (%) 

SLTA (inpassing) 16 20,51 

Diploma 15 19,23 

Sarjana (S1) 31 39,74 

Magister (S2) 16 20,51 

Jumlah 78 100 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

 Masa kerja adalah lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang dalam mengabdikan dirinya 

sebagai pegawai di sebuah lembaga. Data responden penelitian ini berdasarkan masa bekerja dapat 

dibuktikan bahwa sebagian besar pustakawan mempunyai masa kerja selama 16 s.d 20 tahun, yaitu 

sebanyak 19 orang (24,36%) dan pustakawan dengan masa kerja 0 - 10 tahun berjumlah 18 orang 

(23,07), 7 orang (8,97%) pustakawan memiliki masa kerja 11 s.d 15 tahun. Pustakawan mempunyai 

masa kerja 21 s.d 25 tahun sebanyak 18 orang (23,08%), 9 orang (11,54%) pustakawan bermasa kerja 

selama 26 s.d 30 tahun, dan pustakawan yang memiliki masa kerja 31 s.d 40 tahun berjumlah 7 orang 

(8,98%) (lihat Tabel 5).  

Tabel 5 

Karakteristik Demografi Pustakawan PTKI di DIY 

Berdasarkan Masa Kerja   

Masa Kerja (tahun) Jumlah Pustakawan 

(Orang) Pesentase (%) 

0 s.d 10 18 23,07 

11 s.d 15 7 8,97 

16 s.d 20 19 24,36 

21 s.d 25 18 23,08 

26 s.d 30 9 11,54 

31 s.d 40 7 8,98 

Jumlah 78 100 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

2. Pembahasan 

Variabel studi ini terdiri dari 3 variabel yaitu kepemimpinan profetik (X1), religiusitas (X3), dan 

kematangan karir (Y). Ketiga variabel tersebut terdiri dari 2 variabel bebas (eksogen) yakni X1, X2, 

serta 1 variabel terikat (endogen) yaitu Y. Masing-masing variabel mempunyai indikator antara lain: 

X1 terdiri dari 5 indikator, X2 terdiri dari 5 indikator, dan Y terdiri dari 7 indikator, sehingga secara 

keseluruhan terdiri dari 17 indikator. 

Variabel kepemimpinan profetik terdiri atas 5 indikator, diantaranya adalah jujur, amanah, 

cerdas, komunikatif, dan berakhlak mulia. Kuis/pertanyaan yang diajukan terhadap responden pada 

variabel kepemimpinan profetik ini terdiri dari 45 butir pertanyaan, akan tetapi setelah dilakukan uji 

validitas 1 butir pertanyaan tidak valid (butir 6), sehingga hanya 44 butir yang dapat digunakan untuk 

melakukan uji statistik. Oleh responden diberikan persepsi bahwa tingkatan di masing-masing 

indikator adalah indikator jujur dan amanah pada tingkatan sangat tinggi masing-masing dengan nilai 

81.2 dan 80.9, indikator cerdas, komunikatif, dan akhlak mulia dalam tingkatan tinggi masing-masing 

pada skor 77.9; 77.4; dan 78.9. Sementara persepsi responden terhadap variabel kepemimpinan 

profetik dalam kategori tinggi dengan skor nilai 79.38 (lihat Tabel 6).  

Responden memberikan persepsinya bahwa tingkatan di masing-masing indikator adalah 

indikator jujur dengan nilai 81,2 dan amanah dengan skor 80,9 pada kategori sangat tinggi, sementara 
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indikator cerdas (77,9), komunikatif (77,4), dan akhlak mulia (78,9) dalam tingkatan tinggi. Sementara 

persepsi responden terhadap variabel kepemimpinan profetik dalam kategori tinggi dengan skor nilai 

79,38. Tingkatan tertinggi dari 5 lima indikator ini adalah indikator jujur, dan tingkat terendah berada 

pada indikator komunikasi. 

Tabel 6 

Tingkat Persepsi Responden terhadap Variabel Kepemimpinan Profetik  

Nama 

Indikator/Variabel 

Σ Skor 

Jwb 

Resp 

Skor Total (78 x 5 

x Σ Kuis) 

Total Hasil (Σ skor 

resp:Σskor 

total x 100) 

Kategori 

78* 5** Σ 

Kuis 

Jujur 2218 78 5 7 2730 81,2 Sangat 

Tinggi 

Amanah 3785 78 5 12 4680 80,9 Sangat 

Tinggi 

Cerdas 1823 78 5 6 2340 77,9 Tinggi 

Komunikatif 2717 78 5 9 3510 77,4 Tinggi 

Berakhlak Mulia 3078 78 5 10 3900 78,9 Tinggi 

Kepemimpinan 

Profetik 

13621 78 5 44 17160 79,38 Tinggi 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

Catatan: *Jumlah Responden, **skor jawaban tertinggi pada butir pertanyaan 

 

Dari temuan olah data ini ditemukan bahwa aspek komunikasi menduduki urutan paling rendah. 

Padahal kemampuan berkomunikasi merupakan kunci dalam memimpin yang akan memberikan 

pengaruh bagi anggota yang dipimpinnya. Meskipun indikator kemampuan komunikasi menduduki 

urutan paling rendah, akan tetapi secara umum variabel kepemimpinan profetik di Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) DIY dipersepsikan oleh responden dalam tingkatan kategori tinggi. Berarti 

bahwa para pemimpin Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di DIY telah menjalankan 

kepemimpinannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad SAW yang dapat 

diterima oleh para pustakawan pada perguruan tinggi tersebut.  

Model kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan penuh 

kelembutan dan kasih sayang serta senantiasa bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan, 

sebagaimana yang terdapat pada QS Ali Imran ayat 159.  

Ayat QS 3:159 menekankan pentingnya mencontoh sifat Nabi SAW yang memiliki sifat belas 

kasih dan lembut daripada kasar dan keras hati sehingga misi beliau berhasil. Jika sifat ini tidak ada 

pada Nabi SAW, maka misi yang diemban Rasulullah SAW tidak akan berhasil, bahkan para 

sahabatnya yang sangat dekat sekalipun pasti akan meninggalkannya. Ayat tersebut juga 

memerintahkan Nabi untuk berkonsultasi dengan para sahabat mengenai keputusan yang harus 

dibuatnya. Masalah ini bukan keputusan tentang dasar-dasar iman, yang ditentukan oleh Allah seperti 

yang terungkap dalam Al Qur'an, tapi tentang masalah jangka pendek dan jangka panjang dari 

komunitas Muslim dan pengelolaan hubungan dengan komunitas lain. Perintah kepada Nabi untuk 

berkonsultasi dengan para sahabatnya memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mencari berbagai 

pandangan sehingga dia bisa mendapat informasi terbaik tentang pilihan yang ada. Kedua, untuk 

mendapatkan buy-in dari mereka untuk keputusan apa pun yang ingin dia buat.  

Hal ini adalah proses konsultatif sejati yang melibatkan perlu melibatkan para pegawai sebagai 

peserta dan kepala perpustakaan sebagai pembuat keputusan tertinggi atas dasar musyawarah. 

Aspek indah lainnya dari kepemimpinan Nabi Muhammad adalah menggabungkan otoritas dan 

kekuasaan dengan belas kasihan dan kelembutan. Kombinasi ini sulit dicapai. Mereka yang berbelas 

kasihan dan lembut mungkin gagal menjadi pemimpin, kurang ketegasan dan kemampuan membuat 

keputusan. Di sisi lain, mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan merasa sangat sulit untuk 
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berperilaku dengan belas kasihan dan kebaikan karena mereka menjalankan kekuasaan dan wewenang 

mereka. 

Tak perlu diragukan lagi, kualitas kepemimpinan yang dipromosikan Al Qur’an tidak 

ditemukan di kebanyakan pemimpin politik Muslim saat ini. Konsultasi telah digantikan oleh 

kediktatoran, sedangkan kemurahan hati, kebaikan hati, dan pengampunan telah memberi jalan untuk 

kebrutalan dan kekerasan. Selanjutnya, kepemimpinan yang diaktivasi Al Qur’an berlaku di berbagai 

lapisan masyarakat tidak hanya politik, termasuk pekerjaan dan rumah. 

Variabel religiusitas terdiri atas 5 indikator, diantaranya adalah ideologi/akidah, praktik ritual 

ibadah, pengalaman/akhlakul karimah, konsekuensi yang mempengaruhi perilakunya/ihsan, dan 

pengetahuan agama/ilmu. Kuis/pertanyaan yang diajukan terhadap responden pada variabel 

religiusitas ini terdiri dari 45 butir pertanyaan, akan tetapi setelah dilakukan uji validitas terbukti 8 

butir pertanyaan tidak valid (butir 12, 13, 15, 16, 17, 18, 30, dan 40), sehingga hanya 37 butir yang 

dapat digunakan untuk melakukan uji statistik. 

Dari hasil uji statistik terbukti bahwa tingkatan di masing-masing indikator dan variabel 

religiusitas dalam kategori sangat tinggi. Dari 5 indikator yang memiliki kategori tertinggi adalah 

indikator akidah/ideologi dengan skor 89,9, disusul berturut-turut indikator pengalaman 

beragama/akhlakul karimah sebesar 86,5, indikator pengetahuan ilmu beragama 86,3, praktik ritual 

ibadah 84,9, dan sifat ihsan dengan skor sebesar 84,4. Sementara kategori variabel religiusitas oleh 

responden dipersepsikan dalam kategori sangat tinggi dengan skor 86,67 (lihat Tabel 7). 

Tabel 7 

Tingkat Persepsi Responden terhadap Variabel Religiusitas  

Nama 

Indikator/Variabel 

Σ Skor 

Jwb 

Resp 

Skor Total (78 x 5 

x Σ Kuis) 

Total Hasil (Σ skor 

resp:Σskor 

total x 100) 

Kategori 

78* 5** Σ 

Kuis 

Ideologi/Akidah 3507 78 5 10 3900 89,9 Sangat 

Tinggi 

Praktik Ritual Ibadah 1656 78 5 5 1950 84,9 Sangat 

Tinggi 

Pengalaman/Akhlakul 

Karimah 

2700 78 5 8 3120 86,5 Sangat 

Tinggi 

Konsekuensi Yang 

Mempengaruhi 

Perilakunya/Ihsan 

2962 78 5 9 3510 84,4 Sangat 

Tinggi 

Pengetahuan 

Agama/Ilmu 

1682 78 5 5 1950 86,3 Sangat 

Tinggi 

Religiusitas 12507 78 5 37 14430 86,67 Sangat 

Tinggi 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

Catatan: *Jumlah Responden, **skor jawaban tertinggi pada butir pertanyaan 

 

Dari hasil olah data tampak bahwa tingkatan di seluruh indikator dan variabel religiusitas dalam 

tingkatan kategori sangat tinggi.  Dari 5 indikator terdiri dari indikator akidah/ideologi dengan skor 

89,9, disusul berturut-turut indikator pengalaman beragama/akhlakul karimah sebesar 86,5, indikator 

pengetahuan ilmu beragama 86,3, praktik ritual ibadah 84,9, dan sifat ihsan dengan skor sebesar 84,4. 

Sementara kategori variabel religiusitas oleh responden dipersepsikan dalam tingkatan kategori sangat 

tinggi dengan skor 86,67.  

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, para pustakawan Perguruan Tinggi Islam di DIY telah 

memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Ajaran Islam yang benar menurut Al 

Qur’an Surat Al Baqarah 177. Pada QS 2:177 ini mengandung beberapa aspek ibadah mahdhah dan 
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ghairu mahdhah yang meliputi nilai-nilai aqidah, kemanusiaan, ‘ubudiyah, kesyukuran, harga diri 

(muru’ah), dan kepasrahan diri (tawakkal). 

Variabel kematangan karir terdiri atas 7 indikator, diantaranya adalah potensi diri, mengimple-

mentasikan karir secara konsisten, mampu membuat rencana pengembangan perpustakaan dan karir, 

mampu meningkatkan kinerja perpustakaan dan karir secara ilmiah dan profesional, kematangan 

profesi, akses kematangan karir berkelanjutan, dan penunjang kegiatan kepustakawanan. 

Kuis/pertanyaan yang diajukan terhadap responden pada variabel kompetensi ini terdiri dari 51 butir 

pertanyaan, akan tetapi setelah dilakukan uji validitas terbukti ada 1 butir pertanyaan yang tidak valid 

(butir 1), sehingga hanya 50 butir pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan uji statistik.  

Dari hasil uji statistik terbukti bahwa pada masing-masing indikator dan variabel kematangan 

karir dalam kategori tinggi kecuali indikator akses kematangan karir berkelanjutan dan indikator 

mengimplementasikan karir secara konsisten dalam kategori sangat tinggi dengan skor masing-masing 

82,7 dan 80,5. Dari 5 indikator yang memiliki kategori tinggi dengan skor tertinggi adalah indikator 

mampu meningkatkan kinerja perpustakaan dan karir secara ilmiah dan profesional dengan skor 79,6, 

disusul berturut-turut indikator penunjang kegiatan kepustakawanan sebesar 77,3, indikator mampu 

membuat rencana pengembangan perpustakaan dan karir sebesar 76,7, indikator potensi diri sebesar 

74,5, dan indikator kematangan profesi dengan skor sebesar 70,3. Sementara kategori variabel 

kematangan karir oleh responden dipersepsikan dalam kategori tinggi dengan skor 77,82 (lihat Tabel 

8). 

Tabel 8 

Tingkat Persepsi Responden terhadap Variabel Kematangan Karir  

Nama Indikator/Variabel Σ 

Skor 

Jwb 

Resp 

Skor Total (78 x 5 

x Σ Kuis) 

Total Hasil (Σ skor 

resp:Σskor 

total x 100) 

Kategori 

78* 5** Σ 

Kuis 

Potensi Diri 3775 78 5 13 5070 74,5 Tinggi 

Mengimplementasikan Karir 

secara Konsisten 

2511 78 5 8 3120 80,5 Sangat 

Tinggi 

Mampu Membuat Rencana 

Pengembangan 

Perpustakaan dan Karir 

1495 78 5 5 1950 76,7 Tinggi 

Mampu Meningkatkan 

Kinerja Perpustakaan dan 

Karir secara Ilmiah dan 

Profesional 

3415 78 5 11 4290 79,6 Tinggi 

Kematangan Profesi 822 78 5 3 1170 70,3 Tinggi 

Akses Kematangan Karir 

Berkelanjutan 

2257 78 5 7 2730 82,7 Sangat 

Tinggi 

Penunjang Kegiatan 

Kepustakawanan 

904 78 5 3 1170 77,3 Tinggi 

Kematangan Karir 15179 78 5 17 19500 77,82 Tinggi 

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

Catatan: *Jumlah Responden, **skor jawaban tertinggi pada butir pertanyaan 

 

Dari hasil oleh data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa karir pustakawan Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) di DIY telah mengalami kematangan. Didalam menjalani tugas sebagai 

fungsional pustakawan perlu didasarkan pada prinsip Islam, antara lain meliputi: Pertama Allah SWT 

memberikan jaminan bahwa masing-masing manusia niscaya dikaruniai berbagai sarana kehidupan 

(QS Al Hijr/15:23). Kedua, Allah SWT telah mengangkat dan memuliakan kehormatan manusia, serta 

telah memberikan berbagai perlengkapan hidup dan jaminan rezeki yang melimpah secara sempurna 

sehingga manusia lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya (QS. Al Isra’/17:70). Ketiga, 

ada persamaan hak dalam memilih profesi antara laki-laki dan perempuan, semua akan memperoleh 



 

P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8 | 11 

 

ganjaran yang sama besar dari hasil perbuatan kebaikan (QS. An-Nisa’/4:124). Keempat, diperlukan 

ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam menjalani sebuah profesi (QS. Al 

Isra’/17:36). Kelima, profesi dan pekerjaan dapat membuat manusia hidup sejahtera dan mencegah 

musibah (QS At-Tahrim/66:6). Keenam, Allah telah menganugerahkan semua yang ada di bumi ini 

sebagai sarana mengembangkan profesi (QS Al Baqarah/2:29). Ketujuh, hak fitrah manusia yang 

berkaitan dengan motivasi bagi famili dan mempunyai hasil karya telah mendapatkan jaminan Allah 

SWT (QS. Ali Imran/3:14).  

Dari hasil pengujian korelasi membuktikan bahwa secara individu masing-masing variabel 

bebas (X1, X2,) berpengaruh positif terhadap kematangan karir. Kepemimpinan Profetik (X1) 

berpengaruh terhadap kematangan karir  (Y) dengan hasil hitungan 0,327 dan nilai signifikansi (0,004 

< 0,05). Religiusitas (X2) berpengaruh positif terhadap Kematangan Karir (Y) dengan nilai hitungan 

0,292 dan nilai signifikasi (0,009 < 0,05). Kepemimpinan profetik tidak saling berpengaruh terhadap 

religiusitas dengan hasil hitungan senilai 0,208 dan angka substansial 0,067 < 0,05 (lihat Tabel 9) dan 

Tabel 10.  

Tabel 9  

Hasil Pengujian secara Individu antar Variabel 

Correlations 

  Kepemimpinan 

Profetik 
Religiusitas 

Kematangan 

Karir 

Kepemimpinan 

Profetik 

Pearson Correlation 1 .208 .327** 

Sig. (2-tailed)  .067 .004 

N 78 78 78 

Religiusitas Pearson Correlation .208 1 .292** 

Sig. (2-tailed) .067  .009 

N 78 78 78 

Kematangan Karir Pearson Correlation .327** .292** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .009  

N 78 78 78 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

Tabel 10 

Rekapitulasi Hasil Pengujian antar Variabel 

No Hubungan antar Variabel Hasil Signifikansi Keterangan 

1 X1 Y 0,327 0,004 Ada Pengaruh 

2 X2 Y 0,292 0,009 Ada Pengaruh 

3 X1         X2 0,208 0,067 Tidak Ada 

Pengaruh 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Signifikansi korelasi 1%.  

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Batubara (2017), dari   hasil   analisis   data   

diperoleh hasil terdapat hubungan positif antara kepemimpinan profetik dengan kepuasan kerja. Hasil 

ini dibuktikan dengan koefisien korelasi, dimana rxy = 0,521 ; p = 0,000 < 0,05. Nilai koefisien 

determinasi (R square) penelitian dengan nilai sebesar 0,272. Dapat diartikan bahwa variabel 

kepemimpinan profetik mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 27,2%. Dari hasil perhitungan mean 

hipotetik dan mean empirik diperoleh kepemimpinan profetik sangat tinggi dan kepuasan kerja sangat 

tinggi. Berarti kepemimpinan profetik berpengaruh secara pasitif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja.  
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Hasil dari peneliti lain yang dilakukan oleh Priastuti (2015) yang memberikan hasil bahwa 

berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kepemimpinan profetik dan motivasi kerja islami 

secara bersama-sama mempengaruhi disiplin kerja. Hasil uji hipotesis terbukti berdasarkan nilai 

F=12,688 dengan nilai signifikansi p<0,01 yaitu 0,000. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. 

Sementara Elsintania (2016) dalam penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa 

Kepemimpinan Nabi dan Etos Kerja Islam memberikan pengaruh positif yang substansial terhadap 

Komitmen Organisasi dengan angka koefisien R square (R²) sebesar 0,389 atau 38,9% dengan level 

signifikansi (p<0.01). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kepemimpinan Nabi dan Etos 

Kerja Islam yang dimiliki oleh seorang atasan maka semakin tinggi juga Komitmen Organisasi 

karyawannya. 

Peneliti lain yang hampir memiliki kemiripan terhadap kematangan karir dikaji oleh Baoguo 

Xie dkk (2016) bahwa faktor lain yang dapat mendukung kematangan karir adalah calling, career 

satisfaction, and career adaptability yang menyatakan bahwa pemanggilan berhubungan positif 

dengan keterlibatan kerja, kepuasan karir dan kemampuan beradaptasi karir. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis regresi hirarkis yang dijalankan oleh Paket Statistik untuk Ilmu 

Pengetahuan Sosial (SPSS) menunjukkan hasil regresi hirarkis untuk semua hubungan yang 

dihipotesiskan. Setelah mengendalikan gender, umur, pendidikan, dan masa kerja organisasi, 

ditemukan hasil bahwa secara signifikan dan positif berhubungan dengan keterlibatan kerja (Model 2; 

β = .67, pb .001), kepuasan karir (Model 4; β = .56, pb. 001), dan kemampuan beradaptasi karir 

(Model 6; β = .59, pb .001). 

Pengaruh lain terhadap kematangan karir dipengaruhi atas dukungan keluarga dan atas kemauan 

diri sendiri, sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Pianpian Guan dkk (2016) yang 

menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan orang tua dan kemauan sendiri 

(self-efficacy) berpengaruh secara positif terhadap pengembangan karir. 

Hal lain yang dapat menjadikan karir berkembang adalah adanya kesempatan dan peluang yang 

diberikan kepada para pegawai sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme 

terhadap karyawan tersebut, sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh  Russell dkk (2016) yang 

menjelaskan bahwa, jika organisasi memberi kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam 

pengalaman pengembangan karir (misalnya, pekerjaan kerajinan tangan, kepemimpinan informal, 

hubungan mentoring), karyawan dengan kualifikasi yang terampil secara politis akan memanfaatkan 

peluang ini dan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kemampuan tambahan 

pengalaman mereka, untuk membuat kontribusi unik, memberikan sumber daya manusia yang 

berharga kepada organisasi. 

Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mengembangkan literatur dengan mempertimbangkan 

keterbatasan tersebut. Pengaturan penelitian baru dan yang lebih maju mungkin dirancang. Misalnya, 

dalam penelitian lebih lanjut, unit analisis mungkin merupakan organisasi daripada individu dan 

sampelnya mungkin diperbesar ke sektor bisnis lain. Hal ini juga memungkinkan untuk memperluas 

model teoritis dengan memasukkan tambahan (1) variabel dependen seperti kecerdasan emosional, 

kinerja kerja, stres dan beberapa perilaku terkait pekerjaan seperti: kematangan karir, kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan niat berpindah dan (2) variabel kontrol, moderasi atau memediasi variabel 

seperti usia, jenis kelamin atau kepribadian. 

Perilaku pekerja keras, salah satu dimensi etik kerja yang signifikan, adalah perilaku-perilaku 

karyawan yang paling diantisipasi di semua organisasi. Namun, penelitian tentang hubungan kerja 

keras dengan variabel lainnya terbatas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas dan 

Religiusitas adalah faktor yang keduanya memiliki dampak positif terhadap perilaku pekerja keras. 

Selain itu, ditemukan bahwa pekerja keras, religiusitas dan moralitas berbeda menurut jenis kelamin, 

status perkawinan dan tingkat pendidikan peserta. Disarankan agar penelitian ini memberikan 
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kontribusi terhadap literatur dengan temuannya mengenai hubungan moralitas, religiusitas dan 

perilaku pekerja keras. 

Peneliti lain juga menguatkan hasil kajian ini, yang dilakukan oleh Amaliah, Aspiranti, dan 

Purnamasari (2015) yang menguraikan bahwa, menurut hasil pengujian hipotesis, hipotesis penelitian 

diterima dimana nilai religius berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan kerja islami. 

Pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama membuat seorang karyawan mendapatkan kepuasan 

kerja baik secara material maupun spiritual. Perasaan syukur, sekaligus memahami makna kerja di 

industri membuat karya bordir yang terlihat khusus tidak hanya untuk mencari nafkah tapi juga 

sebagai wujud kewajibannya kepada Tuhan. 

Untuk membuktikan besaran dampak variabel kepimpinan profetik dan religiusitas terhadap 

kematangan karir pada pustakawan PTKI di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan koefisien 

determinasi berganda (AdjustedR2). Berdasarkan hasil analisis Regresi, Adjusted R2=13,7% besarnya 

kematangan karir pustakawan studi pada PTKI di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari faktor 

kepemimpinan profetik dan religiusitas, sementara kelebihannya senilai 86,3% mendapat pengaruh 

dari faktor lain (lihat Tabel 11). 

Tabel 11  

Hasil Koefisien Determinasi Regresi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .399a .159 .137 16.538 

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kep Profetik ).  Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

Dari hasil wawancara terhadap responden yang dilakukan secara semi terstruktur diperoleh 

hasil, bahwa faktor lain tersebut terdapat pada kekuatan terbesar antara lain: pustakawan wajib 

memiliki rasa tanggung jawab (amanah=70.85%) terhadap pekerjaan dan profesi, sifat agresif 

(99.75%), memiliki ideologi/akidah yang kokoh (97.90%), dan adanya minat/interest (89.10%) 

ditambah memiliki skill (87.20%). Dari hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa kekuatan 

terbesar yang harus dimiliki pustakawan untuk mencapai kematangan karir adalah pada aspek sifat 

agresif.  

Tabel 12  

Nilai Uji F (ANOVAb) Regresi  

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3886.235 2 1943.118 7.105 .001a 

Residual 20512.444 75 273.499   

Total 24398.679 77    

 a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kep Profetik.  

b. Dependent Variable: Kematangan Karir.  

Sumber: data primer diolah N=78, 2018 

 

Dari hasil analisis regresi berganda didapat angka F statistika senilai 7.105 dengan tingkat 

substansial 0,001 (lihat Tabel 12). Mengingat besaran nilai substansial atas pembuktian kurang dari 

0,05 maka H0 ditolak; artinya kepemimpinan profetik dan religiusitas secara bersama-sama berdampak 

positif pada kematangan karir pustakawan pada studi PTKI di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

3. Pembuktian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis serta dari hasil analisis regresi berganda maka, dalam 

studi ini dapat dijelaskan hipotesis sebagai berikut: 
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a. Kepemimpinan profetik (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kematangan Karir (Y) terdapat nilai 

pengaruh sebesar 0,327 dengan signifikansi 0,004 < 0,05. Artinya menerima hipotesis yang 

menyebutkan terdapat pengaruh kepemimpinan profetik terhadap kematangan karir.  

b. Religiusitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap kematangan karir (Y) terdapat nilai pengaruh 

sebesar 0,292 dengan substansial 0,009 < 0,05. Artinya menerima hipotesis yang menyebutkan 

bahwa religiusitas berdampak pada kematangan karir.  

c. Kepemimpinan profetik dan religiusitas secara bersama-sama berdampak positif pada kematangan 

karir pustakawan pada studi PTKI di Daerah Istimewa Yogyakarta didapat angka F statistika 

senilai 7.105 dengan tingkat substansial 0,001 < 0,05. 

 

4. Temuan Penelitian 

Dalam penelitian ini merupakan bukti empiris dari hasil pengujian antar indikator terhadap 

variabel dan wawancara secara acak terhadap responden, menunjukkan temuan bahwa, kematangan 

karir dipengaruhi hal-hal sebagai berikut: 

(1) Amanah, yang berarti bahwa seorang pustakawan didalam menjalankan profesinya perlu 

memiliki komitmen, bahwa: (a) dalam melaksanakan tugas merupakan ibadah kepada Allah 

SWT, (b) tugas yang diemban merupakan amanah dari Allah SWT, (c) selalu menepati janji, 

(d) taat dan patuh pada aturan, dan (e)  bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. 

(2) Aqidah yang kuat, yang berarti bahwa seorang pustakawan didalam menjalankan profesinya 

perlu penuh dengan keyakinan bahwa: (a) Allah SWT akan selalu menolong hambaNya, (b) 

memegang teguh ajaran Islam, (c) dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, (d) Allah SWT 

memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan , dan (e) Agama Islam mengatur seluruh 

aspek kehidupan. 

(3) Akses karir berkelanjutan yang tinggi, artinya bahwa seorang pustakawan didalam 

menjalankan profesinya perlu: (a) mendapat dukungan positif dari kawan non pustakawan, (b) 

meyakini bahwa profesi pustakawan mempunyai prospek baik di masa depan, (c) mempunyai 

harapan peran strategis terhadap asosiasi profesi pustakawan, (d) mendapat dukungan penuh 

dari keluarga, dan (e) mendapat dukungan penuh dari sesama pustakawan di kantornya. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis studi teoritis dan empiris serta sintesis yang telah dibuktikan secara 

deskriptif maupun inferensial dapat disusun kesimpulan sebagai berikut: Pertama kondisi 

kepemimpinan profetik pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di DIY dalam kategori 

tinggi. Sementara kondisi religiusitas pada PTKI di DIY pada klasifikasi sangat tinggi, dan tingkat 

kematangan karir pustakawan pada PTKI DIY dalam kategori tinggi. Kedua secara parsial maupun 

simultan kepemimpinan profetik dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kematangan karir bagi 

pustakawan pada PTKI DIY. 

Saran-saran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia kepustakawanan, antara 

lain: pustakawan dan peneliti pada umumnya, perpustakaan, kepala perpustakaan, asosiasi profesi, 

prodi ilmu perpustakaan, pemerintah, dan lain-lain. 

1. Ada titik kelemahan yang mendasar terhadap Kepemimpinan Profetik bagi para Kepala 

Perpustakaan PTKI di DIY pada aspek kemampuan berkomunikasi. Kelemahan yang perlu 

perbaikan adalah menyangkut: 

a. Kemampuan menyederhanakan permasalahan yang rumit. 

b. Kemampuan menanggapi permasalahan dengan sudut pandang dunia dan akhirat. 

c. Menggunakan pertimbangan manfaat dan mudharat dalam mengambil keputusan. 

d. Malas bertanya kepada orang lain atas apa yang tidak diketahuinya. 
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e. Kebijakan dalam menghadapi masalah, dan berdiri pada posisi netral dikala terdapat perbedaan 

pendapat. 

2. Ditemukan titik kelemahan yang mendasar terhadap Religiusitas Pustakawan PTKI di DIY pada 

aspek akhlak karimah. Kelemahan yang perlu perbaikan adalah menyangkut: 

a. Menurut mereka menolong teman dalam memecahkan masalah merupakan hal yang kurang 

penting. 

b. Dalam beramal kepada orang lain, agar dipandang sebagai orang yang dermawan. 

c. Ketika melihat batu/duri di tengah jalan yang bisa mencelakai orang, enggan 

menyingkirkannya. 

d. Bersedia menyumbang untuk acara bakti sosial di kantor jika namanya disebutkan di hadapan 

orang banyak. 

3. Terdapat titik kelemahan yang mendasar terhadap Kematangan Karir Pustakawan PTKI di DIY 

pada aspek pengembangan dan kegiatan penunjang profesi. Kelemahan yang perlu perbaikan 

adalah menyangkut: 

a. Kemampuan membuat artikel ilmiah pada bidang librarianship. 

b. Kemampuan menerjemahkan dan menyadur bahan perpustakaan pada bidang librarianship. 

c. Kemampuan menyusun buku panduan/petunjuk praktis pada kegiatan kepustakawanan. 

d. Keaktifan dan peran dalam pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, work-shop, dan yang 

sejenisnya). 

e. Keaktifan dalam keanggotaan organisasi profesi. 

4. Saran umum peneliti menyampaikan bebarapa harapan bahwa: 

a. Prodi Ilmu Perpustakaan hendaknya mulai mengubah kurikulum, adanya klaster keahlian para 

lulusan sesuai dengan jenis-jenis perpustakaan yang ada. 

b. Pemerintah perlu lebih mengutamakan lulusan murni ilmu perpustakaan untuk diangkat 

menjadi pustakawan daripada lulusan bidang ilmu lain.  

c. Perlu adanya regulasi baru bagi pegawai non pustakawan yang akan beralih ke fungsional 

pustakawan. 

d. Calon pustakawan hendaknya telah mempersiapkan diri sejak awal sebelum menentukan 

karir/dunia kerja sebagai pustakawan. 

e. Untuk meningkatkan kualitas pustakawan, sudah saatnya diselenggarakan pendidikan profesi 

pustakawan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh profesi lain. 

f. Perlu ditinjau kembali terhadap kebijakan inpassing bagi tenaga fungsional pustakawan. 

g. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan objek kajian, terutama perlu menambahkan 

lokasi penelitian dengan melibatkan perguruan tinggi (PT) lainnya di DIY, baik PT Negeri 

maupun Swasta pada bidang kajian yang sama. 
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ABSTRAK 
 

Perpustakaan di Era Millenial pada saat ini, harus menyesuaikan dengan keadaan 

pemustaka pada masa kini. Pelayanan di Perpustakaan terdiri atas Layanan 

Sirkulasi dan Layanan Referensi. Layanan Sirkulasi merupakan layanan 

peminjaman, pengembalian koleksi perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada saat ini menggagas inovasi Pelayanan 

yang baru yaitu Pelayanan Perpanjangan Masa Peminjaman yang Berbasis Online. 

Pelayanan tersebut dapat diakases oleh seluruh pemustaka Perpustakaan Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimana saja dan kapan saja. Pemustaka 

tidak perlu datang ke Perpustakaan. Pemustaka hanya perlu mengakses web 

perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu http://opac-

ft.untirta.ac.id/. Dari hasil wawancara saya dengan mahasiswa yang telah 

melakukan perpanjangan masa peminjaman berbasis online terdapat 70,37% 

mahasiswa merasa terbantu dengan adanya layanan berbasis online, dikarenakan 

dapat mengefektifkan waktu mahasiswa yang sedang berada di luar lingkungan 

kampus. Selebihnya mahasiswa masih lebih senang menggunakan pelayanan 

manual.  

 

Kata kunci :  perpustakaan, layanan online, perpanjangan online, perpanjangan 

mandiri,  fakultas teknik untirta.  

 

 
PENDAHULUAN  

Perpustakaan Menurut Sutarno NS (2006:11) yaitu suatu ruangan, bagian dari gedung/ 

bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun sedemikian 

rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh 

pembaca. Sedangkan perpustakaan menurut Lasa (2007:12), perpustakaan  merupakan kumpulan atau 

bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau sesuai 

dengan keperluan pemakai. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan 

tempat menyimpan, atau berkumpulnya informasi tercetak dan non-cetak yang di susun secara 

sistematis sehingga dapat di akses dengan mudah oleh para pengguna perpustakaan.  

Menurut Qalyubi (2007:10) Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit pelaksanaan 

teknis perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat dan melakukan pelayanan 

sumber-sumber informasi kepada lembaga induk pada khususnya dan masyarakat akademis pada 

umumnya. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu unit kerja yang turut berperan membantu 

perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mendukung kegiatan 

pendidikan, perpustakaan mempunyai tugas penyediaan, pengolahan dan pelayanan informasi. Sesuai 

dengan kedudukannya, perpustakaan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh 

sivitas akademika dengan cara menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan para 

pemustakanya, memberikan kemudahan pemustaka dalam temu kembali koleksi, dan mempermudah 

pemustaka dalam mengakses koleksi perpustakaan. 

http://opac-ft.untirta.ac.id/
http://opac-ft.untirta.ac.id/


18|   P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8  

 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat memiliki  dampak  besar  pada  banyak  sektor  

tak terkecuali di Perpustakaan. Di Era Digital pada saat ini pelayanan di perpustakaanpun seharusnya 

sudah dapat memberikan pelayanan secara online. Sehingga dapat mempermudah pemustaka dalam 

menggunakan ataupun mengakses koleksi perpustakaan. Koleksi di perpustakaan sebaiknya dapat di 

akses oleh para pemustaka menggunakan jaringan internet. Sehingga pemustaka dapat dengan mudah 

dan cepat mengakses koleksi yang diinginkan. Pada masa kini internet sudah menjadi teman sehari-

hari setiap orang, begitu pula untuk para mahasiswa di Perguruan Tinggi. Berdasarkan konsep tersebut 

Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada saat ini menggagas inovasi 

baru dalam pelayanan, yaitu pelayanan perpanjangan masa peminjaman yang berbasis online. 

Pelayanan di perpusatakaan harus menyesuaikan dengan kebutuhan para pemustakanya. 

Menurut Soeatminah (1992:17) menyatakan bahwa setiap orang mengharapkan pelayanan yang baik, 

demikian pula pemustaka. Pemustaka harus diberikan pelayanan yang terbaik atau sering kita kenal 

dengan pelayanan prima, sehingga membuat para pemustaka nyaman berada di perpustakaan. 

Pelayanan di perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan para pemustakanya, oleh karena itu 

perpustakaan harus dapat menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, seperti  

tempat yang nyaman untuk digunakan para pemustaka, perpustakaan harus dapat menyediakan meja 

diskusi untuk para pemustaka yang sedang melakukan tugas kelompok, begitu pula dengan koneksi 

internet untuk mendukung pemustaka mengumpulkan informasi lainnya. Pemustaka masa kini atau 

yang ramai pada saat ini “Pemustaka Zaman Now” sudah sangat bersahabat dengan internet, dan 

tidak bisa lepas dengan internet. Internet pada zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat 

luas untuk mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi. Banyak orang yang tidak 

mendapatkan informasi yang benar ataupun kita sebut “berita hoax”. Perpustakaan harus dapat 

memberikan atau menyediakan informasi yang benar atau terpercaya untuk para pemustakanya. 

Pelayanan di perpustakaan juga seharusnya sudah dapat di akses dengan koneksi internet, 

sehingga dapat di akses dimana saja dan kapan saja oleh para penggunanya. Dengan itu Perpustakaan 

Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan layanan “Perpanjangan Masa 

Peminjaman Berbasis Online di Perpustakaan Fakultas Teknik, Univeristas Sultan Ageng 

Tirtayasa” perpustakaan telah memberikan kemudahan bagi para pemustakanya untuk tetap dapat 

menggunakan  koleksi perpustakaan yang sedang mereka pinjam tanpa perlu datang ke perpustakaan, 

pemustaka hanya perlu mengakses web perpustakaan, tanpa perlu datang dan tidak terbatas waktu 

alias Non Stop (24 jam).  

 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

Layanan di Perpustakaan 

Menurut Rahayuningsih (2007: 85) Layanan pengguna adalah salah satu kegiatan pokok 

perpustakaan. Kepuasan pemustaka merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakaan. 

Perpustakaan akan dinilai baik secara keseluruhan oleh pemustaka, jika mampu memberikan layanan 

yang terbaik atau lebih dikenal dengan layanan prima, dan dinilai buruk secara keseluruhan, jika 

layanan yang diberikan buruk. Kegiatan layanan adalah kegiatan yang mempertemukan langsung 

antara pustakawan dengan pemustaka, sehingga penilaian pemustaka akan muncul ketika layanan 

tersebut dilangsungkan. Layanan yang diberikan kepada pengguna mencakup koleksi, fasilitas dan 

jasa perpustakaan. Layanan di Perpustakaan terdiri atas Pelayanan Sirkulasi, juga Pelayanan Referensi. 

Menurut Rahayuningsih (2007: 96) Layanan Sirkulasi di perpustakaan merupakan kegiatan 

perpanjangan masa peminjaman, kegiatan pencatatan kembali koleksi yang pernah dipinjam sesuai 

kurun waktu yang ditentukan. Menurut Rahayu (2011: 2.2) Layanan sirkulasi adalah suatu pekerjaan, 

tugas, kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan koleksi. Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan 

Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melayani peminjaman koleksi, pengembalian 
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koleksi, dan perpanjangan koleksi perpustakaan. Waktu peminjaman di Perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini juga dibatasi waktu peminjaman, yaitu dalam setiap 

transaksinya buku hanya boleh dipinjam selama 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 

(dua) kali dengan kurun waktu setiap perpanjangan bertambah masa peminjaman 7 (tujuh) hari. 

Layanan sirkulasi dapat diibaratkan sebagai ujung tombak pada jasa perpustakaan, karena pada 

pelayanan sirkulasi terdapat interaksi langsung pada pelanggan yang berhubungan dengan masalah 

administrasi peminjaman bahan pustaka atau pengembalian bahan pustaka.  

Selain itu perpustakaan juga memiliki Layanan Referensi. Layanan Referensi merupakan 

layanan buku rujukan yang didalamnya terdapat koleksi-koleksi yang tidak untuk di pinjamkan kepada 

pemustaka. Layanan Referensi ini terdiri atas koleksi:  

a) Kamus,  

b) Biografi,  

c) Ensiklopedia,  

d) Peta, dan 

e) Direktori. 

Pelayanan Perpanjangan Masa Peminjaman online di perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dibuat sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan No. 

233/UN.43.3.8/2017 bahwa Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

memiliki “Pelayanan Perpanjangan masa berlaku peminjaman yang berbasis Online” yang telah di sah 

kan pada Februari tahun 2017. Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

sebulan sebelum launching “Pelayanan Perpanjangan masa berlaku peminjaman yang berbasis Online” 

telah melakukan promosi dengan memberikan Pengumuman yang berisi mengenai langkah-langkah/ 

cara perpanjangan masa berlaku koleksi perpustakaan di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa, yang di pajang di setiap meja baca pemustaka. 

Pelayanan online ini terbatas hanya untuk perpanjangan masa peminjaman koleksi yang sudah 

dipinjam dan tidak melewati batas waktu pengembalian. Apabila koleksi telah melewati batas terakhir 

peminjaman, pemustaka harus melakukan perpanjangan melalui pustakawan Sirkulasi untuk 

membayar denda disipliner terlebih dahulu untuk dapat melakukan perpanjangan masa berlaku koleksi 

perpustakaan. 

Pelayanan diperpustakaan sebaiknya dapat memberikan rasa percaya, puas, tepat dan cepat 

untuk para pemustaka. Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan 

mengadakan perpanjangan berbasis online ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan 

pelayanan yang dapat memberikan rasa percaya, cepat dan juga puas. Mahasiswa/pemustaka yang 

melakukan perpanjangan secara online ini mengakses web resmi milik perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu http://opac-ft.untirta.ac.id/ sehingga apa yang mereka akses 

dapat memberikan rasa percaya pada pemustaka yang mengakses web perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pelayanan perpanjangan ini cepat dikarenakan dapat dilakukan 

tanpa terpisah oleh jarak sehingga dapat memberikan rasa puas kepada pemustaka yang melakukan 

perpanjangan masa peminjaman dengan sistem online. Kualitas layanan yang baik merupakan faktor 

penting untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemustaka dalam 

menunjang keberhasilan layanan yang disajikan oleh perpustakaan. Adanya kebijakan yang berfungsi 

sebagai alat kontrol atas penyajian kualitas sangat penting untuk diterapkan, agar dapat menjaga 

stabilitas dari kualitas layanan yang disajikan kepada pemustaka.  

Syarat peminjam di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hanya 

satu yaitu: Harus menjadi Anggota Aktif Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. Semua mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan anggota 

perpustakaan namun tidak semua menjadi anggota aktif. Persyaratan untuk menjadi anggota aktif di 

Perpustakaan  Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu : 

http://opac-ft.untirta.ac.id/
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1. Pemustaka harus mengisi Formulir Identitas Diri, dan  

2. Memberikan pas foto berwarna ukuran 3x4. 

Setelah itu, maka dia telah langsung menjadi anggota aktif di perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa . 

Masa peminjaman koleksi di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  yaitu 

selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) kali perpanjangan. Pemustaka maksimal 

meminjam 2 (dua) eksemplar koleksi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. Apabila pemustaka terlambat mengembalikan buku dikenakan denda disipliner Rp. 2000,- 

per hari/eksemplar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Analisis Perpanjangan Masa Peminjaman Berbasis Online di Perpustakaan Fakultas 

Teknik, Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa ini menggunakan metode Deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir (2011, 54) adalah suatu 

metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.  

Penelitian ini dilakukan pada 54 responden yang merupakan anggota Perpustakaan Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang di ambil secara random pada Jurusan Teknik Mesin, Teknik 

Elektro, Teknik Industri, Teknik Metalurgi, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Cara Perpanjangan Online 

Perpanjangan online merupakan sebuah pelayanan yang Non Stop. Dikarenakan perpanjangan online 

dapat dilakukan 24 jam alias tanpa batasan waktu. Sesuai edaran Peraturan Kepala Perpustakaan No. 

233/UN.43.3.8/2017 bahwa Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

memiliki “Pelayanan Perpanjangan masa berlaku peminjaman yang berbasis Online”, maka 

Perpanjangan Masa Peminjaman di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

sudah dapat dilakukan dengan sistem online. Layanan Perpanjang masa peminjaman buku di 

perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pun mudah di akses oleh semua 

Anggota Perpustakaan / Pemustaka Perpustakaan FT UNTIRTA.  

Tata cara peminjaman online di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa yaitu: 

1) Pemustaka membuka web perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa http://opac-ft.untirta.ac.id/ 

2) Masukkan Nomor ID Anggota Perpustakaan 

3) Masukan kode barcode yang terdapat pada buku yang dipinjam 

4) Klik Perpanjang 

Maka akan muncul tampilan perpanjangan masa peminjaman telah berhasil dan tertulis 

tanggal pengembalian terakhir. Lama peminjaman akan bertambah 7 (tujuh) hari di 

hitung dari hari perpanjangan online tersebut. Pemustaka dapat mengulangi melakukan 

perpanjangan online sebanyak 2 (dua) kali. 

 Selain melayani perpanjangan online, di perpustakaan Fakultas Teknik pun pemustaka dapat 

melakukan perpanjangan manual/offline. Bagi pemustaka yang terlambat memperpanjang masa 

peminjaman, pemustaka harus melakukan perpanjangan langsung kepada Pustakawan Sirkulasi, tidak 

bisa melakukan perpanjangan online. Maka pemustaka dapat melakukan Perpanjangan kepada 

Pustakawan di Perpustakaan Fakultas Teknik Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa dengan cara 1) 

http://opac-ft.untirta.ac.id/
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Memberikan No ID Anggota Perpustakaan, 2) Membawa buku yang akan diperpanjang masa 

peminjamannya. Maka pustakawan di perpustakaan Fakultas Teknik akan melakukan perpanjangan 

masa peminjaman, dan memberitahukan tanggal terakhir masa perpanjangan koleksi tersebut. 

Dari hasil wawancara saya dengan salah seorang mahasiswa yang pernah mengakses 

perpanjangan masa peminjaman secara online, bahwa mahasiswa tersebut merasa sangat terbantu. 

Selain karena mereka bisa melakukan perpanjangan dimana saja, merekapun dapat melakukan 

perpanjangan kapan saja. “Saya kadang memperpanjang saat malam hari mbak, saya baru inget kalo 

buku itu batas terakhirnya saat itu” tutur seorang mahasiswa Teknik Mesin. Dengan adanya pelayanan 

online ini dapat membantu jam buka operasional perpus yang hanya dari pukul 08.00-16.00 WIB. 

Mahasiswa pun banyak  merasa terbantu karena dengan adanya perpanjangan masa peminjaman ini 

mahasiswa tersebut dapat terbebas dari denda keterlambatan pengembalian buku. Contoh nya saja 

mahasiswi Jurusan Teknik Industri mengatakan “Saya baru ingat terakhir pengembalian pas saya di 

kosan mbak, perpusnya sudah tutup. Untung bisa online ya mbak sekarang”. 

 

Responden Jumlah Responden Persen (%) 

Responden online 38 responden 70,37 

Responden manual 16 responden 29,63 

Jumlah 54 responden 100% 

Tabel. 1.1 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 70,37% dari 54 (Lima puluh empat) mahasiswa 

yang melakukan peminjaman merasa diuntungkan dengan adanya perpanjangan masa peminjaman 

online ini, 29,63% sisanya masih belum dapat menikmati kemudahan perpanjangan masa peminjaman 

online dikarenakan mereka masih belum dapat terhubung dengan koneksi internet sehingga tidak dapat 

mengakses web perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

 

KESIMPULAN 

Perpustakaan sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang mudah dan memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi para pemustakannya. Perubahan di Era Globalisasi yang pesat pada saat 

ini harus disesuaikan juga dengan keadaan perpustakaan. Perpustakaan pun harus mengikuti 

perkembangan zaman. Zaman sekarang semua orang sudah bergantung kepada internet. Perpustakan 

pun seharusnya dapat memberikan pelayanan yang berbasis internet atau sering kita kenal dengan 

berbasis online. Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggagas 

menyediakan pelayanan online yaitu Pelayanan Perpanjangan Masa Peminjaman Berbasis Online. 

Sesuai dengan surat edaran Peraturan Kepala Perpustakaan No. 233/UN.43.3.8/2017 bahwa 

Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menyediakan Pelayanan 

Perpanjangan Masa Peminjaman secara online yang dapat di akses melalui web perpustakaan Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu : http://opac-ft.untirta.ac.id/. 

 Layanan perpanjangan masa peminjaman koleksi di Perpustakaan Fakultas Teknik UNTIRTA 

70,37% sudah dapat mempermudah mahasiswa Fakultas Teknik UNTIRTA untuk melakukan 

perpanjangan yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Namun pelayana secara manualpun 

tidak dapat ditinggal oleh mahasiswa Fakultas Teknik, 29,63% responden merasa masih mudahnya 

menggunakan pelayanan secara manual, dikarenakan terdapat keterbatasan dengan koneksi internet. 

Dengan adanya pelayanan perpanjangan masa peminjaman berbasis online di Perpustakaan Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa/ 

pemustaka yang meminjam koleksi perpustakaan dan masih menginginkan membaca koleksi tersebut, 

namun terkendala oleh jarak dan waktu dengan Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa. Sehingga tetap dapat menggunakan koleksi perpustakaan dengan waktu yang mereka 

butuhkan. Walaupun perpanjangan secara manual pun masih banyak diminati oleh pemustaka di 

Perpustakaan Fakultas Teknik UNTIRTA. Dikarenakan perpanjangan masa peminjaman online ini 

http://opac-ft.untirta.ac.id/
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adalah hanya dapat diakses menggunakan internet. Apabila ada pemustaka yang tidak memiliki akses 

internet maka Pemustaka tersebut tidak dapat melakukan perpanjangan masa peminjaman online.  
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ABSTRAK 

 
Dunia telekomunikasi tak henti-hentinya selalu berinovasi terus untuk kemajuan 

jaman dan mempermudah segala urusan yang ada di dunia ini, tidak ketinggalan 

pula dengan gadget yang semakin hari semakin banyak kita jumpai dan hampir 

setiap bulan selalu mengalami perubahan. Kemajuan tersebut berdampak pada 

perkembangan anak-anak, yang selalu menggunakan gadget walaupun belum 

waktunya dan lebih parahnya lagi para orangtua mereka juga secara tidak sadar 

menuruti kemauan sang anak. Sehingga anak-anak tersebut lupa akan kewajiban 

sekolahnya belajar dan membaca buku, karena sudah kecanduan dengan game yang 

ada di gadget. Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan dan wawasan di bidang 

teknologi khususnya gadget dan peran perpustakaan yang ada di wilayah serang 

Banten. Perpustakaan dan gadget agar bisa dimanfaatkan secara maksimal dari sisi 

positifnya dan meminimalkan sisi negatif dari gadget yang dapat mengancam 

generasi anak-anak di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penulisan 

ini adalah dengan metode observasi artinya penulis secara langsung ke lapangan 

atau tempat-tempat pusat keramaian, seperti rumah sakit,terminal dan ruang 

tunggu dan menggunakan metode kepustakaan yang mencari literature-literatur 

yang berkaitan dengan judul ini. Hasil dari pembahasan ini sangat komplek antara 

dua sisi mata uang yang tak bisa di pisahkan, kemajuan dan informasi di bidang 

teknologi serta peran dari perpustakaan yang dituntut untuk menyesuaikan akan 

kemajuan zaman seperti saat ini. 
 
Kata kunci : Gadget, perpustakaan, anak-anak. 

 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat. Terutama di bidang komunikasi dan 

hiburan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan 

dan mempersingkat waktu agar bisa efektif. Berbagai macam jenis teknologi yang tidak terhitung 

jumlahnya, dapat kita jumpai di zaman sekarang. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer 

adalah gadget hampir setiap orang menggunakan gadget dengan teknologi yang modern seperti 

televisi, telepon, laptop, tablet dan lain-lain. Gadget ini dapat ditemui dimanapun, baik pada orang 

dewasa maupun anak-anak. Anak-anak kini telah menjadi konsumen aktif dimana banyak gadget yang 

dijual secara murah. Berbeda dengan tahun sekitar 2000 waktu itu belum begitu banyak yang 

menggunakan gadget, hanya untuk orang menengah ke atas yang bisa membelinya. 

Kebiasaan lingkungan terhadap anak akan membentuk perkembangan anak yang tidak bagus, 

pada saat ini seiring berkembangnya teknologi, banyak sekali yang berpengaruh pada anak-anak salah 

satunya adalah rendahnya minat baca terhadap buku-buku pelajaran maupun buku pengetahuan umum. 

Perpustakaan saat ini sangat kurang diminati oleh para pengunjung terutama pelajar tingkat SD, SMP, 

SMA dan di tingkat umum. Kalau kita melihat perpustakaan-perpustakaan yang ada di tingkat sekolah 

saat ini sungguh memprihatinkan kurangnya dukungan dari guru dan kepala sekolah, baik segi 

ruangan, jenis koleksi dan anggarannya. 

Jika tidak pandai-pandai pengelola perpustakaan untuk meningkatkan mutu perpustakaan, 

maka hal ini tidak munutup kemungkinan perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakanya. Anak 
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usia dibawah 13 tahun saja sudah pandai main game di gadget, yang kita tahu bahwa dalam gadget itu 

semuanya sudah begitu lengkap mau apa aja tersedia. Salah satu kelemahan kita adalah hanya sebagai 

konsumen saja dari kemajuan zaman yang diproduksi oleh bangsa lain. Bangsa kita belum banyak 

melakukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu khususnya teknologi komunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan dan wawasan di bidang teknologi khususnya 

gadget dan peran perpustakaan yang ada di wilayah Serang Banten. Perpustakaan dan gadget agar bisa 

dimanfaatkan secara maksimal dari sisi positifnya dan meminimalkan sisi negatif dari gadget yang 

dapat mengancam generasi anak-anak di masa mendatang. Dengan membaca hasil penelitian ini di 

harapkan para orangtua dapat mengarahkan anak-anaknya ke hal yang positif dari pengaruh gadget. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik 

kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Istilah gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, 

memiliki sebuah unit dengan kinerja yang tinggi dan berhubungan dengan ukuran tertentu. 

Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur 

“pembaruan”. Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru 

yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. 

Gadget (Bahasa Indonesia: acang; gawai) adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa 

Inggris untuk merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis 

spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Gadget dianggap 

dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal yang ada pada saat 

penciptaannya. [wikipedia red-]. 

Pengertian perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah sebuah ruangan atau gedung yang 

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan 

tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual.  

Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung 

tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah 

untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno NS, 

2006:11). 

 

METODE  PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Metode Observasi  

Adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. 

 Studi Pustaka 

Merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan judul penelitian 

diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran 

dll), dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

kepustakaan yang berkaitan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masyarakat yang berada di kota serang kita dapat jumpai di berbagai tempat keramaian atau 

tempat-tempat umum, banyak anak-anak yang sudah menggunakan gadget. Pemandangan seperti ini 

dapat di lihat pada ruang tunggu rumah sakit, bank, terminal, halte dan tempat duduk di tempat belanja 

seperti Indomaret, Alfamart dan mall di kota Serang Banten. Masih kecil sudah lihai dalam 

penggunaan gadget terutama dalam permainan game yang mereka sukai. Dengan main game maka 

anak-anak ini akan lupa waktu dan tugas sebagai seorang pelajar, bahkan gadget mereka lebih bagus 

dari orang dewasa. 
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Sudah tak asing lagi kalau bukan main game, kadang mereka berkelompok dalam memainkan 

sebuah game, anak–anak ini terdiri dari berbagai tingkatan sekolah ada yang dari TK, SD, SMP dan 

bahkan SMA. Alun-alun kota Serang salah satu tempat favorit bagi anak-anak untuk bermain atau 

rekreasi, pemandangan di sebelah selatan alun-alun kota Serang setiap minggunya sebenarnya ada 

sebuah mobil perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan kota Serang. Namun anak-anak yang 

membaca buku di tempat tersebut lebih sedikit di bandingkan dengan anak-anak yang sedang bermain 

di alun-alun kota Serang. 

Keberadaan gadget saat ini sangat perpengaruh terhadap perkembangan anak, hal ini sangat 

berbahaya dan banyak sisi negatifnya. Pengaruh ditinjau dari segi pendidikan di Indonesia ada dua 

antara lain, dampak positif dan dampak negatif. 

Pengaruh positif gadget pada perkembangan anak yaitu dapat dengan  mudah memperoleh 

wawasan dengan cepat dibidang teknologi yang canggih, anak-anak dengan mudah dan cepat untuk 

mendapatkan informasi mengenai tugas dari sekolah. Misalnya kita ingin browsing internet dimana 

saja dan kapan saja yang ingin kita ketahui. Dengan demikian dari internet tersebut kita bisa 

menambah ilmu pengetahuan. Misalnya tentang sejarah, budaya sastra dan olah raga. 

Gadget dapat memperluas jaringan persahabatan karena dapat dengan mudah dan cepat 

bergabung ke sosial media. Jadi, kita dapat dengan mudah untuk berbagi pengetahuan bersama teman 

kita yang ada di daftar gadget. 

Gadget merupakan salah satu alat yang memiliki tekonologi yang canggih. Jadi semua orang 

dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia. 

Dampak negatif gadget bagi perkembangan anak yaitu dapat mengganggu kesehatan. Gadget 

dapat mengganggu kesehatan manusia karena efek radiasi, dari teknologi sangat berbahaya bagi 

kesehatan manusia terutama pada anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun. Efek radiasi yang 

berlebihan dapat mengakibatkan penyakit kanker. 

Gadget memilki tampilan  yang canggih seperti, kamera, video, games dan lain-lain. Tampilan  

itu semua dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Misalnya ketika guru menerangkan 

pelajaran di depan salah satu siswa bermain gadget di belakang atau bisa juga dipergunakan sebagai 

alat untuk hal-hal yang tidak baik. Setiap orang pasti ada yang memiliki sifat update status di mana 

saja. Jadi orang ingin berbuat kejahatan dengan mudah mencarinya dari hasil update yang boleh 

dibilang terlalu sering. 

Teknologi yang membawa banyak kemudahan, generasi mendatang berpotensi untuk menjadi 

generasi yang tidak tahan dengan kesulitan. Dengan kata lain, anak akan malah untuk berpikir atau 

merasa bahwa hidup ini seharusnya mudah dan pada akhirnya anak berusaha untuk menyederhanakan 

masalah dan berupaya menghindari kesulitan. 

Kemajuan teknologi mempercepat segalanya dan tanpa disadari anak pun dikondisikan untuk 

tidak tahan dengan keterlambatan. Hasilnya anak makin hari makin lemah dalam hal kesabaran serta 

konsentrasi dan cepat menuntut orang untuk memberi yang diinginkannya dengan segera. 

Bermain gadget dalam durasi yang panjang dan dilakukan setiap hari secara kontinyu, bisa 

membuat anak berkembang ke arah pribadi yang antisosial. Ini terjadi karena anak-anak ini tidak 

diperkenalkan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu juga berpotensi mendorong anak 

untuk menjalin relasi secara dangkal. Waktu untuk bercengkerama secara langsung berkurang karena 

sekarang waktu tersita untuk menikmati semuanya dalam kesendirian. 

Cara mengatasi dampak negatif dari pengaruh gadget adalah dengan cara kita mendekatkan 

dengan lingkungan dan anggota keluarga terutama orangtua. Maka orangtua memiliki peran besar 

dalam membimbing dan mencegah agar teknologi gadget tidak berdampak negatif bagi anak. Jovita 

Maria Ferliana, (2013) menjelaskan cara-cara yang harus dilakukan oleh orang tua ialah sebagai 

berikut : 
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 Batasi waktu ketika sedang barmain gadget pada anak-anak jangan melebihi dari waktu yang 

sudah di sepakati bersama, boleh-boleh saja diberi gadget. Tapi harus diperhatikan dan di 

kontrol oleh orangtua. Misalnya, boleh bermain hanya untuk permainan anak-anak. 

Kenalkan gadget seminggu sekali, misalnya hari sabtu atau minggu. Lewat dari itu, ia harus 

tetap berinteraksi dengan orang lain. Aplikasi yang boleh dibuka pun sebaiknya aplikasi yang 

lebih ke tampilan pengenalan warna, bentuk, dan suara. 

 Hindarkan ketergantungan menggunakan gadget atau penyalahgunaan gadget biasanya terjadi 

karena orangtua tidak mengontrol penggunaannya saat anak masih kecil. Maka sampai remaja 

pun ia akan melakukan cara pembelajaran yang sama. Akan susah mengubah karena kebiasaan 

ini sudah terbentuk. Ini sebabnya, orang tua harus ketat menerapkan aturan ke anak, tanpa 

harus bersikap otoriter.  

 

Ciri-ciri anak yang sudah ketergantungan gadget antara lain: 

 Banyak anak menghabiskan  waktunya untuk bermain dengan gadget. 

 Rata-rata anak mengabaikan atau mengesampingkan kebutuhan lain hanya untuk bermain 

gadget. Misalnya lupa makan, lupa mandi. 

 Mengabaikan teguran-teguran dari orang sekitar yang memanggilnya atau menegurnya. 

 

Apabila anak sudah ketergantungan dengan gadget maka hal-hal yang bisa dilakukan orangtua adalah 

sebagai berikut : 

1. Kembangkan bakat anak 

Misalnya adalah dengan mengembangkan bakat yang dimiliki anak. Entah itu bermain musik 

menggambar/melukis dan yang lainnya. 

2. Sering-seringlah bermain dengan anak 

Orang tua yang sering bermain dengan anaknya akan membuat sang anak lebih fokus  kepada 

orang tuanya dibanding dengan gadget-nya. Ajaklah anak bermain di luar rumah. Ini akan 

mempercepat tumbuh berkembang anak. 

3. Ajaklah anak ikut beraktivitas dengan anda 

Misalnya adalah ketika memasak maka ajaklah anak Anda dan aktivitas-aktivitas lain yang 

memungkinkan anak anda untuk diajak. 

 

Peranan perpustakaan umum sangatlah di butuhkan oleh semua lapisan masyarakat, apalagi 

oleh para pelajar dan mahasiswa dan tak ketinggalan juga masyarakat. Saat ini sedang di galakkan 

gemar membaca oleh beberapa instansi baik pemerintah maupun pihak swasta, ada beberapa sekolah 

yang menerapkan wajib baca 15 menit sebelum masuk ke ruang kelas. Kebijakan ini di ambil oleh 

beberapa kepala sekolah saja. Sebenarnya kebijakan semacam ini sangatlah bagus dan perlu adanya 

dukungan dari orangtua murid, agar bisa mengarahkan anak-anaknya untuk membaca, baik buku 

pelajaran, buku umum dan pengetahuan yang lainnya, pendidikan sepenuhnya jangan di andalkan dari 

pihak sekolah. Karena pendidikan di rumah jauh lebih penting dan banyak waktunya untuk anak-anak 

di rumah. 

Perpustakaan berfungsi sebagai media tempat belajar dan dapat juga  berfungsi sebagai tempat 

rekreasi, terutama buat anak-anak agar tidak bosan dirumah atau mengalihkan perhatian anak ke 

permainan games yang ada di gadget. Selama ini memang anak sudah banyak yang kecanduan 

bermain games. Orang tua yang kesehariannya sibuk bekerja maka akan berakibat buruk pada 

perkembangan anak, sekarang ini banyak orangtua yang memberikan gadget kepada anak-anak 

walaupun usia anak belum pas buat bermain gadget. 

Jika di dalam rumah banyak buku-buku, maka anggota keluarga akan dengan mudah untuk 

menumbuhkan gemar membaca pada anak. Karena anak itu mencontoh apa yang di lihat disekitarnya, 
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misalnya orang tua sering membaca buku, maka anak pun akan mengikuti kebiasaaan dari 

orangtuanya. Perpustakaan salah satu pilihan para pelajar untuk menuntaskan tugas yang di berikan 

oleh guru atau oleh dosennya. 

Perpustakaan pada saat ini memang sangat memprihatinkan dengan begitu pesatnya kemajuan 

teknologi yang ada saat ini, yang tiada henti-hentinya melakukan pembaruan setiap bulannya dan 

sedangkan perpustakaan sendiri jauh dari hal tersebut. Kalau gadget hampir setiap bulan keluar 

dengan model yang baru dan keren, selain itu juga gadget dapat sebagai alat komunikasi yang semakin 

canggih. Banyak para pelajar yang memanfaatkan gadget untuk meyelesaikan tugas sekolah atau tugas 

kuliah, mau mencari tugas tinggal search aja di google semua sudah tersedia. Bedanya adalah pada 

keakuratan dari sumber saja. 

Dalam hal ini perpustakaan sudah mulai sedikit  tergeser dengan kecanggihan teknologi yaitu 

gadget, anak-anak zaman sekarang maunya serba instan tidak mau bersusah payah atau dengan kata 

lain tak mau melalui sebuah proses. Hanya dengan genggaman saja semua masalah sudah bisa teratasi 

dalam hal penyelesaian tugas belajar. Dengan demikian perpustakaan sudah mulai di tinggalkan oleh 

para pelajar. 

Padahal dalam literatur, perpustakaan sangat kuat landasan yang bisa di ambil contohnya 

dalam hal daftar pustaka pastilah sangat akurat jika kita mengutip dalam sebuah buku, sedangkan jika 

kita melakukan penelusuran dengan google keakuratan tersebut belum tentu benar, karena di goolge 

itu siapa saja bisa menulis dan di sebarkan, akan tetapi sumbernya belum jelas dari mana asalnya. 

Jadi peran gadget dan perpustakaan sangatlah penting, tinggal bagaimana menyikapinya. Jika 

perpustakaan banyak nilai positifnya baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa sedangkan  

gadget di tinjau dari segi manfaatnya sangat sedikit untuk kalangan anak-anak, bahkan tidak ada nilai 

positifnya buat mereka. Secara umum ada beberapa yang perlu kita perhatikan dengan bermain 

gadget, hilangnya minat baca, rendahnya rasa disiplin, kritis kerjasama, rasa kepedulian. 

 

KESIMPULAN  

Penggunaan gadget boleh-boleh saja asalkan tidak berlebihan. Peran orang tua sangat 

dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan gadget. Orang tua seharusnya lebih meluangkan waktu 

untuk anaknya bukan justru memberi gadget kepada anak dengan alasan tidak punya waktu untuk 

bermain dengan anaknya. Rasanya sangat tepat kalau anak-anak kita bawa ke perpustakaan, disanalah 

kita bisa memilih berbagai macam judul buku yang sesuai dengan kegemaran anak. Jika tidak kita 

kenalkan maka perpustakaan akan di tinggalkan oleh generasi penerus terutama anak-anak kita kelak. 

Mari bersama-sama, kita sebagai orangtua tentunya tau apa yang terbaik buat buah hati. 

Perbanyaklah koleksi buku di rumah agar bisa di manfaatkan oleh keluarga dan warga sekitar tempat 

kita tinggal, jangan lupa beri waktu bermain bersama Ayah dan Bunda. Koleksi buku tidak harus buku 

pelajaran, buku-buku umum juga bagus, akan lebih menarik lagi bila setiap bulannya di anggarkan 

untuk pembelian buku kesukaan anak-anak, seperti novel, komik, hobi dan sejarah. Bisa juga setiap 

minggunya anak-anak diajak ke perpustakaan, karena di perpustakaan juga ada berbagai macam 

koleksi. Misalnya malajah anak, komik, peta dan ruang komputer untuk pemustaka. Khusus di bulan 

September  biasanya ada kejutan-kejutan atau hadiah dari perpustakaan, karena di bulan September 

adalah bulan kunjung perpustakaan. Oleh karena itu mari kita ajak keluarga kita, rekan kita dan 

saudara-saudara kita untuk berkunjung ke perpustakaan. 

 

SARAN 

Sebaiknya anak-anak tidak diberikan gadget, permainan yang nyata itu lebih baik daripada 

permainan virtual atau permainan yang terdapat pada gadget. Karena permainan secara langsung 

terdapat gerakan dan interaksi antara anak dan orangtua. Lebih mempercepat perkembangan fisik 

maupun mental anak. Anak usia di bawah 13 tahun tidak baik untuk kesehatan mata bila menggunakan  
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gadget secara terus-menerus, apalagi dalam keadaan posisi gelap (lampu dimatikan). Banyak 

permainan tradisional yang dapat membantu orang tua untuk mengalihkan perhatian anak agar tidak 

ketergantungan dengan gadget. Permainan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga di hari libur 

misalnya berenang, badminton, bersepeda dan rekreasi bersama. 
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ABSTRAK 
 
Pelayanan merupakan aspek penting di dalam sebuah perpustakaan. Dalam 

menunjang peningkatan kualitas layanan tersebut, Perpustakaan Universitas 

Brawijaya telah melakukan sebuah inovasi dengan cara pengembangan dan 

pemanfaatan aplikasi berbasis mobile library yang bernama “UB Library”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan aplikasi 

mobile “UB library” di Perpustakaan Universitas Brawijaya oleh pengguna 

perpustakaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat bantu 

pengumpul data utama. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mobile “UB library” yang diterapkan 

di Perpustakaan Universitas Brawijaya dapat dikatakan efektif berdasarkan hasil 

perhitungan frekuensi dari masing-masing variabel yang terdapat pada kuesioner 

yang disebarkan pada 100 responden. Penerapan aplikasi mobile “UB library” 

pada Perpustakaan Universitas Brawijaya berperan penting dalam mendukung 

kegiatan layanan perpustakaan dalam hal ini untuk menemukan koleksi yang 

dimiliki oleh perpustakaan dan waktu perpanjangan buku secara online. Aplikasi 

mobile “UB Library” dapat menelusur informasi dengan cepat sehingga 

meningkatkan efektivitas penelusuran informasi di perpustakaan. 

 

Kata kunci :  Efektivitas, Pelayanan, Aplikasi Mobile. 

 

 

PENDAHULUAN  

Abad 21 atau millenium ketiga identik dengan abad informasi, era globalisasi, dan era 

keterbukaan. Saat ini perkembangan informasi sangat cepat, terutama dapat dirasakan di negara-negara 

maju. Mereka dengan mudah mengeksploitasi, menggandakan dan menyebarluaskan informasi ke 

seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang 

lebih maju. 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang yang membantu dalam penyediaan 

sumber informasi dalam proses pendidikan, karena perpustakaan memberikan fasilitas layanan 

informasi seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemanfaatan e-journal, pemanfaatan e-book 

yang kesemuanya tanpa dibebani biaya apapun. Untuk memperlancar proses layanan tersebut di atas, 

dibutuhkan sebuah sistem aplikasi yang menyediakan fasilitas yang membantu dalam pelayanan 

perpustakaan. Sistem aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pencarian buku, 

peminjaman buku, perpanjangan buku, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh pemustaka. 

Salah satu bentuk alat dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan perpustakaan 

untuk melayani pemustaka adalah smartphone. Smartphone merupakan telepon seluler yang memiliki 

kemampuan seperti komputer walaupun terbatas. Berbagai smartphone yang telah digunakan 

masyarakat saat ini memiliki berbagai variasi sistem operasi. Perpustakaan dapat mengoptimalkan 

adanya teknologi smartphone untuk menjadikan lembaga tersebut lebih memajukan layanan. Salah 

satu aplikasi layanan perpustakaan yang mengintegrasikan antara kecanggihan smartphone dengan 

dukungan jaringan internet adalah mobile library. 
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Perpustakaan Universitas Brawijaya telah menerapkan mobile library yang diberi nama“UB 

Library”. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis android sebagai layanan alternatif 

perpustakaan. Menu yang terdapat pada aplikasi tersebut adalah sirkulasi, keanggotaan, OPAC, 

informasi (news), tentang perpus (about us), informasi kontak (contact). Aplikasi ini sudah 

dilaksanakan selama 1 tahun yaitu dimulai pada bulan September 2017. Untuk mengetahui tingkat 

pemanfaatan aplikasi mobile “UB Library” maka diperlukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi apakah aplikasi mobile “UB Library” dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Brawijaya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang timbul dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas Pemanfaatan aplikasi mobile “UB Library” di 

Perpustakaan Universitas Brawijaya? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan perguruan tinggi menurut (Sulistyo-Basuki, 1993:51) adalah perpustakaan yang 

terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berkerjasama dengan 

perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya yakni Tri 

Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Selain itu, menurut 

(Noerhayati, 1987:1), perpustakaan perguruan tinggi adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian 

integral dari suatu lembaga induknya yang bersama-sama unit lainnya tetapi dalam peranan yang 

berbeda, bertugas membantu perguruan tinggi yang bersangkutan melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU nomor 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 10, perpustakaan perguruan 

tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Berdasarkan definisi perpustakaan 

perguruan tinggi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan 

perpustakaan yang berada di perguruan tinggi untuk menyediakan informasi dan memenuhi kebutuhan 

informasi pengajar dan mahasiswa dalam mendukung tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

 

Pengertian Efektivitas 

Menurut Sondang P. Siagian (1992:151) mengatakan bahwa: efektivitas terkait penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah 

pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Ravianto (1989:113) juga 

mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang 

menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan perencanaan baik, waktu, biaya dan mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Jika 

diaplikasikan dengan penelitian efektivitas pemanfaatan aplikasi mobile di perpustakaan, bahwa untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dalam memberikan diperlukan perbaikan dalam pengelolaan atau 

perencanaan serta kemudahan dalam penggunaanya. 

 

Ukuran-Ukuran Efektivitas Sistem Informasi 

Menurut Weber dalam Kusdiana (2011) menjelaskan bahwa ukuran yang digunakan dalam evaluasi 

sistem aplikasi yaitu : 

1. Evaluating system quality (evaluasi kualitas sistem) 

Evaluasi kualitas sistem dilatarbelakangi adanya karakteristik hardware dan software yang 

mempengaruhi persepsi pengguna untuk usefulness dan ease of use dari sistem. Efektivitas 
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aplikasi sistem informasi dalam hal ini antara lain dapat dilihat dari Response time (online 

system,Turn around time (batch system), Reliability (sta bility) of the system, Ease of interacton 

with the system, Usefulness of functionality provided by the system, Ease learning, Quality of 

documentation and help facilities, Extent of integration with other system. 

2. Evaluating information quality (evaluasi kualitas informasi) 

Kualitas informasi yang diberikan oleh sistem informasi dapat mempengaruhi persepsi pengguna 

tentang kegunaan dan kemudahan sistem informasi. Kualitas informasi sangat penting untuk 

mengukur keefektivan sistem. Hal ini dikemukakan oleh Weber (1999: 897), Weber mengangap 

“information quality represent of real world phenomena”.  

3. Perceived usefulness (manfaat yang dirasakan) 

Evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi seperti yang diharapkan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Weber (1999;898) “the perspective user‟s subjektive probability 

that using a specific application system will increase his or her job performance within an 

organizational context”. Untuk mengevaluasi kegunaan sistem aplikasi mobile perlu mengetahui 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengguna tidak senang dengan sistem aplikasi mobile yang 

diterapkan dan harapan pengguna tentang bentuk sistem aplikasi mobile yang digunakan. 

4. Perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) 

Menurut Weber (1999;898) “the degree to which the prospective user expect ,the target system to 

be free of effort. Evaluasi ini untuk melihat bagaimana tanggapan pengguna yang berhubungan 

langsung dengan sistem informasi tentang kemudahan dalam oprasional sistem dan kemudahan 

penggunaanya untuk menelusur informasi.  

5. Computer self efficacy (kemampuan penggunaan komputer) 

Evaluasi ini lebih cenderung mengacu pada persepsi seseorang kepada kemampuan mereka untuk 

menggunakan komputer di masa yang akan datang dibandingkan dengan penggunaan masa lalu. 

Weber (1999;899) mendifinisikan computer self efficacy sebagai “a judgement of one‟s ability to 

use computer”. Mereka menggambarkan computer self efficacy sebagai kemampuan seseorang 

yang tidak hanya mengoprasikan komputer untuk tugas-tugas yang mudah akan tetapi setiap 

orang lama-kelamaan harus dapat mengembangkan kemampuan dalam menggunakan komputer. 

6. Information system used (sistem informasi yang digunakan) 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem digunakan dan untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan sistem.  

7. Individual impact (dampak terhadap individu) 

Implikasi efektivitas sistem informasi terhadap pengguna dapat digolongkan menjadi dua kategori 

yaitu task acomplishment impact dan quality of working life. Jika sistem informasi bekerja dengan 

efektif akan dapat mempengaruhi task accomplishment. 

 

Aplikasi Mobile 

Jika melihat aplikasi yang diunduh melalui app store atau google play, pengembangan 

aplikasi perangkat mobile memiliki 3 pendekatan dalam proses pembuatannya, yaitu native app, 

mobile web app, dan hybrid app. Yang membedakan native app dari mobile web dan hybridapp adalah 

mereka dikembangkan hanya untuk perangkat tertentu saja. Contohnya aplikasi Android yang ditulis 

menggunakan Java dan aplikasi iOS yang ditulis menggunakan Objective-C. Keuntungan dalam 

memilih native app adalah kualitas user experience yang cepat dan dapat diandalkan. Selain itu, native 

app juga dapat mengakses semua fitur perangkat seperti mikrofon, kamera, daftar kontak, dan lainnya. 

Namun, biaya pengembangan aplikasi ini paling mahal dibandingkan 2 aplikasi lainnya.  

Mobile web app pada dasarnya adalah website dengan tingkat interaksi yang mirip dengan 

aplikasi mobile. Tipe aplikasi ini dapat dijalankan melalui berbagai macam browser. seperti Safari dan 

Chrome. Selain itu mobile web app juga ditulis menggunakan HTML5 dan atau dengan Javascript. 
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Kekurangan dari aplikasi mobile ini adalah, yaitu kecepatan aplikasi ini kurang cepat dan tidak dapat 

diakses melalui toko aplikasi resmi seperti App Store dan Google Play. Selain itu, icon aplikasi pun 

tidak akan dapat tampil di halaman perangkat mobile. 

Hybrid app menggabungkan elemen dari native dan mobile web app. Oleh karena itu, hybrid 

app dapat didistribusikan melalui toko aplikasi resmi sama seperti native app. Hybrid app pun dapat 

menggunakan teknologi web lintas platform. Hybrid app biasanya lebih mudah dan cepat untuk 

dikembangkan dibanding dengan native app. Selain itu, hybrid app juga lebih sedikit membutuhkan 

pemeliharaan. Namun, kecepatan dari hybrid app bergantung pada kecepatan browser pengguna. 

Dengan kata lain, kecepatan hybrid app tidak akan bisa setara dengan native app. Keuntungan hybrid 

app adalah dapat membuatnya dari satu dasar saja sehingga anda pun mampu untuk menambah fungsi-

fungsi baru di berbagai versi dari platform aplikasi. Hal ini tentunya berbeda dengan native app yang 

mengharuskan anda untuk terus mereplika semua fitur baru untuk masing-masing platform. 

 

Ionic Framework 

Ionic Framework adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi mobile HTML5 yang 

ditujukan untuk mengembangkan aplikasi mobile hybrid. Pada dasarnya aplikasi hybrid adalah website 

kecil yang berjalan dalam browser sebuah aplikasi, dimana aplikasi tersebut memiliki akses ke lapisan 

platform native. Aplikasi Hybrid memiliki banyak manfaat lebih dari aplikasi asli murni, khususnya 

dalam hal mendukung platform, kecepatan dalam pembangunan aplikasi, dan akses ke kode pihak   

ke-3. Ionic Framework adalah kerangka kerja front-end user interface (UI) yang menangani semua 

tampilan, nuansa dan serta interaksi UI agar aplikasi menarik. Selain itu ionic Framework seperti jenis 

"Bootstrap for native", tetapi dengan dukungan untuk berbagai komponen native mobile, animasi, dan 

desain yang bagus. Lain halnya dengan kerangka responsif, Ionic Framework dilengkapi dengan 

elemen UI ponsel yang sangat bergaya native dan layout yang dapat diperoleh dengan SDK native 

pada iOS atau Android, namun, UI ditampilkan dalam bentuk sebuah web. Ionic Framework 

menggunakan Cordova atau Phone Gap untuk dapat bekerja sebagai aplikasi native dan dibangun 

untuk menghasilkan performa terbaik pada perangkat mobile, serta menggunakan Angular JS dalam 

menciptakan framework yang paling cocok untuk pengembangan aplikasi mobile (Ionic, 2003). 

 

Aplikasi Mobile “UB library” Perpustakaan Universitas Brawijaya 

Aplikasi mobile “UB library”Perpustakaan UB merupakan platform aplikasi Android Hybrid 

dengan webserver Apache dan database MySQL. Menggunakan bahasa pemrograman HTML, 

JavaScript dan PHP dengan memanfaatkan framework ionic.  

Berikut ini tampilan aplikasi mobile “UB Library” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fitur aplikasi “UB library” 
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METODE 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas pemanfaatan aplikasi “UB library” 

di Perpustakaan Universitas Brawijaya oleh pengguna perpustakaan. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai alat 

bantu pengumpul data utama. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.Pada penelitian 

ini penulis hanya menggunakan 1 (satu) variabel yaitu efektivitas Aplikasi Mobile “UB Library” 

dengan 7 indikator sebagai indikator tolak ukurnya. 

Tabel 1 

Operasional Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item Penelitian 

Efektivitas  Efektivitas 

Aplikasi 

Mobile 

“UB 

Library” 

System 

Quality 
 Kemudahan sistem 

 Kestabilan sistem 

 Kelengkapan fitur dari sistem 

 Pemenuhan kebutuhan informasi oleh sistem 

Information 

Quality 
 Informasi dari sistem dapat diakses dengan mudah 

 Informasi dari sistem tersedia dengan lengkap 

Perceived 

Usefulness 
 Aplikasi Mobile “UB Library”dapat menelusuri informasi 

dengan cepat 

 Aplikasi Mobile “UB Library” dapat meningkatkan efektivitas 

penelusuran informasi 

 Aplikasi Mobile “UB Library”dapat membantu dalam 

menelusur informasi 

Perceived 

Easy of Use 
 Pengoprasian Aplikasi Mobile “UB Library”dapat dipelajari 

 Aplikasi Mobile “UB Library”mudah digunakan 

Computer 

Self-Efficacy 
 Pengguna dapat mengoprasikan aplikasi  Aplikasi Mobile “UB 

Library”degan baik 

 Pengguna dapat merasa ahli dan cepat dalam menggunakan 

Aplikasi Mobile “UB Library” 

Information 

System Use 
 Aplikasi Mobile “UB Library” digunakan sebagaimana 

mestinya 

 Kecepatan Aplikasi Mobile “UB Library” dalam mengakses 

informasi 

Individual 

Impact 
 Penggunaan Aplikasi Mobile “UB Library” meningkatkan 

kepuasan pengguna 

 Pengguna akan menggunakan Aplikasi Mobile “UB Library” 

dalam menelusuri informasi di perpustakaan di kemudian hari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Evaluasi System Quality Sistem Aplikasi UB Library 

Seiring dengan perkembangannya, Perpustakaan Universitas Brawijaya telah berupaya 

meningkatkan layanan kepada pengguna, khususnya fasilitas yang disediakan untuk memberi 

kenyamanan kepada pengguna. Dalam hal sistem otomasi, UB Mobile Library menjadi salah satu 

media yang terus-menerus disempurnakan oleh perpustakaan. Apalagi perpustakaan sekarang telah 

menerapkan sistem automasi dalam semua bidang Hasil penelitian ini, UB Mobile Library sudah 

cukup memenuhi kriteria kualitas sistem yang baik, yaitu pada aspek kestabilan sistem aplikasi mobile 

UB Library sebanyak 79% sudah cukup stabil, hal ini karena sistem aplikasi UB Library sudah 

dikembangkan berdasarkan InlisliteV3. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah pada aspek 

kelengkapan fitur aplikasi yaitu sebanyak 22% responden mengatakan masih kurang lengkap. Masih 

perlunya penambahan items lain seperti pemesanan buku online, peminjaman online serta mungkin 

kedepannya bisa untuk pembayaran denda buku dengan e-money. 
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Tabel 2 

Kualitas Sistem (System Quality) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Kemudahan penggunaan sistem aplikasi mobile 

UB Library 

24 24 62 62 14 14 0 0 

2 Kestabilan sistem aplikasi mobile UB Library 15 15 79 79 6 6 0 0 

3 Kelengkapan fitur dari sistem aplikasi mobile 

UB Library 

14 14 64 64 22 22 0 0 

4 Pemenuhan kebutuhan informasi sistem aplikasi 

mobile UB Library 

24 24 67 67 9 9 0 0 

Keterangan: 4 = Sangat mudah, 3 = Mudah, 2 = Kurang mudah, 1 = Tidak mudah 
 

Evaluasi Information Quality Aplikasi mobile UB Library 

Information Quality yang dimiliki UB Mobile Library sudah cukup memadai. UB Mobile 

Library dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna secara mudah. UB Mobile Library 

sudah terhubung dengan jaringan android yang memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. 

Dimanapun dan kapanpun UB Mobile Library dapat menyediakan informasi yang diinginkan 

pengguna. Hal ini didukung dari sebagian besar pernyataan responden sebanyak 70% mengatakan 

bahwa informasi dari sistem aplikasi mobile UB Library tersedia dengan lengkap. Informasi yang 

disediakan oleh UB Mobile Library diantaranya adalah, tentang status keanggotaan, pencarian buku 

melalui katalog online, sistem perpanjangan online, item “news” yang merupakan update berita 

terbaru tentang perpustakaan UB, Profil Perpustakaan UB yang di dalamnya terdapat visi dan misi 

perpustakaan, alamat serta kontak yang bisa dihubungi.  

Tabel 3 

Kualitas Informasi (Information Quality) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Informasi dari sistem aplikasi mobile UB Library 

dapat diakses dengan mudah 

28 28 61 61 9 9 2 2 

2 Informasi dari sistem aplikasi mobile UB Library 

tersedia dengan lengkap 

18 18 70 70 10 10 2 2 

Keterangan: 4 = Sangat mudah/ lengkap, 3 = Mudah/ lengkap, 2 = Kurang mudah/ lengkap, 1 = Tidak mudah/ 

lengkap 

 

Evaluasi Perceived Usefulness Aplikasi mobile UB Library 

Sebagian besar responden merasa bahwa UB Mobile Library dapat berfungsi sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, misalnya UB Mobile Library yang ada sekarang memungkinkan pengguna 

menelusur informasi dengan cepat. Sebanyak 68% responden mengatakan bahwa Aplikasi mobile UB 

Library dapat menelusuri informasi dengan cepat hasil ini membuktikan bahwa Aplikasi mobile UB 

Library berfungsi sesuai dengan harapan pengguna untuk menelusur informasi. Karena tujuan awal 

dari Aplikasi mobile UB Library salah satunya adalah untuk mempercepat penelusuran informasi dari 

segi sistem otomasi perpustakaan. 

Tabel 4 

Manfaat Yang Dirasakan (Perceived Usefulness) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Aplikasi mobile UB Library dapat menelusuri 

informasi dengan cepat 

30 30 68 68 2 2 0 0 

2 Aplikasi mobile UB Librarydapat meningkatkan 

efektivitas penelusuran informasi 

42 42 51 51 7 7 0 0 

3 Aplikasi mobile UB Librarydapat membantu 

dalam menelusur informasi 

37 37 60 60 3 3 0 0 
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Keterangan: 4 = Sangat Cepat/ Efektif, 3 = Cepat/ Efektif, 2 = Kurang Cepat/ Efektif, 1 = Tidak Cepat/ Efektif 

 

Evaluasi Perceived Ease of Use Aplikasi mobile UB Library 

Aplikasi mobile UB Library yang menggunakan teknologi berbasis android dirasa para 

responden cukup mudah dioperasikan. Sebanyak 69% responden menyatakan bahwa kemudahan 

dalam pengoperasian sistem aplikasi mobile UB Library tergolong mudah dan baik. Selain itu juga, 

pengguna dapat mempelajari pengoperasian aplikasi mobile UB Library dalam waktu yang singkat dan 

cepat. Hal ini disebabkan sebagian besar pengguna sudah terbiasa menggunakan smartphone android 

di kehidupan sehari-hari. Pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi mobile UB Library secara jelas 

dan mudah dipahami sehingga pengguna menyatakan bahwa aplikasi mudah untuk digunakan dalam 

menelusur informasi. 

Tabel 5 

Kemudahan Oprasionalisasi Sistem (perceived ease of use) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Pengguna merasa bahwa sistem aplikasi mobile 

UB Library mudah untuk dipelajari dalam 

pengoperasiannya 

20 20 69 69 9 9 2 2 

2 Aplikasi mobile UB Library mudah untuk 

digunakan  

19 19 64 64 17 17 0 0 

Keterangan: 4 = Sangat mudah, 3 = Mudah, 2 = Kurang mudah, 1 = Tidak mudah 

 

Evaluasi Computer Self-Efficacy Aplikasi mobile UB Library 

Aplikasi mobile UB Library merupakan alat yang dapat memfasilitasi dan memperluas dalam 

mempelajari dan memproses informasi. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa penggunaan smartphone 

telah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu 

tidak salah apabila kemampuan menggunakan Aplikasi mobile UB Library merupakan komponen 

yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hasil penelitian ini menunjukan responden 82% responden  

menyatakan sudah melakukan penelusuran melalui Aplikasi mobile UB Library dengan benar, akan 

tetapi masih ada responden yang merasa tidak yakin telah menggunakan Aplikasi mobile UB Library 

dengan benar. Kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan ejaan dalam mengetikkan kata kunci di 

kolom pencarian. Dalam penelitian ditemukan responden yang tidak cepat dan pandai dalam 

menggunakan Aplikasi mobile UB Library. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkatan semester dari 

responden. Mayoritas responden dari mahasiswa baru sedikit kebingungan dalam pengoprasian 

Aplikasi mobile UB Library. 

Tabel 6 

Kemampuan Penggunaan Komputer (Computer Self-Efficacy) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Pengguna dapat mengoprasikan Aplikasi mobile 

UB Library dengan baik 

10 10 82 82 8 8 0 0 

2 Pengguna dapat merasa ahli dan cepat dalam 

menggunakanAplikasi mobile UB Library 

14 14 64 64 22 22 0 0 

Keterangan: 4 = Sangat baik/ ahli, 3 = Baik/ ahli, 2 = Kurang baik/ ahli, 1 = Tidak baik/ ahli 

 

Evaluasi Information System Used Aplikasi mobile UB Library 

Penggunaan Aplikasi mobile UB Library di Perpustakaan Universitas Brawijaya sudah sesuai 

dengan fungsi dari aplikasi tersebut, yaitu sebagai alat bantu menelusur informasi di perpustakaan. 

Sebanyak 71% responden yang sudah mengatakan sesuai. Selain itu Aplikasi mobile UB Library 

Perpustakaan Universitas Brawijaya dalam memproses permintaan informasi oleh pengguna cukup 

stabil dan cepat. Koneksi terhadap jaringan berpengaruh terhadap waktu. Semakin cepat dan stabilnya 
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jaringan internet maka semakin cepat informasi yang ditampilkan oleh Aplikasi mobile UB Library. 

Sebaliknya, semakin lama dan tidak stabilnya jaringan maka semakin lama informasi yang 

ditampilkan oleh Aplikasi mobile UB Library. 

Tabel 7 

Penggunaan Sistem Informasi (information system use)Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Aplikasi mobile UB Library digunakan 

sebagaimana mestinya 

19 19 71 71 10 10 0 0 

2 Kecepatan Aplikasi mobile UB Library dalam 

mengakses informasi 

29 29 68 68 3 3 0 0 

Keterangan: 4 = Sangat digunakan/ cepat, 3 = Digunakan/ cepat, 2 = Kurang digunakan/ cepat, 1 = digunakan/ 

cepat 

 

Evaluasi Individual Impact  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kepuasan responden meningkat terhadap 

pelayanan perpustakaan dengan adanya penggunaan Aplikasi mobile UB Library. Semakin baik 

kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan maka pengguna akan terus menggunakan 

sistem tersebut dalam melakukan pencarian informasi, perpanjangan buku online. Dengan demikian 

intensitas pemakain sistem akan meningkat. Dalam penelitian ini, terkadang diujumpai pengguna yang 

kecewa dikarenakan aplikasi hanya terdapat pada platform android saja. Sebaiknya untuk kedepanya 

juga ditampilkan dari segi iOS juga. 

Tabel 8 

Dampak terhadap Individu (individual impact) Sistem Aplikasi UB Library 

No Aspek 4 3 2 1 

F % F % F % F % 

1 Penggunaan Aplikasi mobile UB Library 

meningkatkan kepuasan pengguna 

37 37 61 61 2 2 0 0 

2 Pengguna akan menggunakan Aplikasi mobile 

UB Library dalam menelusuri informasi, cek 

peminjaman buku, maupun perpanjangan buku 

di perpustakaan. 

38 38 56 56 6 6 0 0 

Keterangan: 4 = Sangat puas/ digunakan, 3 = Puas/ digunakan, 2 = Kurang puas/ digunakan, 1 = puas/ digunakan 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan : 

1. Aplikasi mobile “UB library” yang digunakan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya sudah 

cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketujuh variabel yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas pemanfaatan aplikasi tersebut sudah menunjukkan angka yang cukup efektif. 

2. Penerapan aplikasi mobile pada Perpustakaan Universitas Brawijaya berperan penting dalam 

mendukung sistem otomasi pelayanan perpustakaan, hal ini dikarenakan pengguna dapat 

melakukan kegiatan pengecekan jumlah koleksi yang dipinjam, perpanjangan online, maupun 

pengecekan status informasi koleksi yang akan dipinjam tanpa harus ke perpustakaan. 

3. Penerapan aplikasi mobile “UB library” pada Perpustakaan Universitas Brawijaya diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap pelayanan perpustakaan.  

4. Semakin baik kualitas sistem dan kualitas output sistem yang diberikan maka pengguna akan 

terus menggunakan sistem tersebut dalam melakukan pencarian informasi. Dengan demikian 

intensitas pemakaian sistem akan meningkat.  

5. Responden merasa dimudahkan dengan adanya aplikasi mobile “UB library” sebagai alat 

penelusuran informasi di perpustakaan, sehingga akan menggunakannya setiap kali ingin mencari 

informasi di perpustakaan. 
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ABSTRAK 

 
Tren penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang melekat dalam 

masyarakat Indonesia. Ukuran keberhasilan unggahan informasi dilihat dari 

pertambahan jumlah pengikut, kesukaan, cuitan, mention dan jumlah komentar pada 

unggahan informasi menjadi daya tarik media sosial. Salah satu fungsi 

perpustakaan perguruan tinggi yang penting yaitu mendiseminasikan karya ilmiah 

perguruan tinggi.  Diseminasi karya ilmiah dapat dilakukan melalui media sosial 

perpustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 

media sosial oleh perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dalam kurun 5 tahun 

terakhir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif, Teknik 

pengumpulan data secara purposive sampling menggunakan survei online sebanyak 

53 responden perpustakaan yang telah memiliki media sosial. Hasil diperoleh 

mayoritas responden telah memiliki media sosial perpustakaan pada rentang 1 

tahun hingga 3 tahun (28,30%). Kegiatan promosi layanan perpustakaan melalui 

media sosial merupakan alasan tertinggi dipilih 46 responden (86,79%). Facebook 

merupakan akun media sosial yang paling banyak dimiliki perpustakaan (88.68%). 

Jumlah pengikut (follower/friend) dianggap sangat penting sebesar (71.70%). Aspek 

jumlah likes dianggap sangat penting sebesar (56,60%) dan komentar sebesar 

(54.72%) terhadap unggahan informasi dalam media sosial perpustakaan. 

Disimpulkan media sosial dapat dieksplorasi lebih dalam untuk dimanfaatkan pada 

kegiatan diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi, dengan melihat jumlah follower 

dan likes dengan persentase terbesar. Model pengukuran tingkat keterpakaian 

konten di media sosial dapat diterapkan sebagai model baru untuk mengukur impak 

akademik perguruan tinggi dalam cakupan media sosial perpustakaan. Diperlukan 

strategi dan kebijakan dalam mengembangkan media sosial perpustakan secara 

profesional untuk meningkatkan diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi. 

 

Kata Kunci: media sosial, perpustakaan, impak akademik, diseminasi, karya ilmiah  

 

 
PENDAHULUAN 

 Tren penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan 

sosial masyarakat Indonesia. Kehadiran suatu berita dalam hitung detik sudah dipenuhi komentar 

ataupun kesukaan (likes) terhadap unggahan informasi di media sosial. Fenomena media sosial, tidak 

hanya digunakan untuk berbagi cerita, foto, video, maupun kisah perjalanan hidup, tetapi keinginan 

untuk mendapat pengakuan atau ukuran keberhasilan, seperti jumlah pengikut, jumlah komentar, 

tingkat kesukaan, dan sebagainya. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki akun media 

sosial lebih dari satu, sehingga kesempatan berbagi foto, video, tulisan, ide, pengalaman menjadi lebih 

banyak. Kesempatan untuk menampilkan profil atau status seseorang lebih berpeluang dilihat oleh 

banyak orang.  

 Tingkat ketertarikan atau kesukaan terhadap sebuah unggapan, begitu mudah dilakukan, cukup 

dengan tombol likes dari pengikutnya. Pertukaran ide, pengalaman di media sosial berpeluang 

dikunjungi lebih banyak orang, jika informasi yang diunggah memiliki nilai informasi yang tinggi 

ataupun berbeda dari informasi yang ada. Tanggapan (comment) terhadap unggahan di media sosial 

mailto:riana@ukrida.ac.id
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menjadi indikator bagi pemilik akun media sosial.  Pada aspek lain, tingkat ketertarikan dalam jejaring 

media sosial, dapat dijadikan indikator penilaian kapabilitas pemilik akun media sosial tersebut.  

 Perpustakaan perguruan tinggi memiliki fungsi, salah satunya untuk mempublikasikan 

pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi. Sumber-sumber pengetahuan yang ditulis dan 

dipublikasikan, baik buku ataupun maupun karya-karya ilmiah pergurun tinggi menjadi inti utama 

perpustakaan perguruan tinggi untuk mendiseminasikannya. Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pengembangan layanan perpustakaan sudah banyak diimplementasikan pustakawan 

untuk melakukan inovasi layanan perpustakaan. Harapan perpustakaan, penggunaan teknologi 

informasi dapat meningkatkan penggunaan koleksi, layanan, mempercepat proses bisnis pengelolaan 

pekerjaan pustakawan, meningkatkan koneksi atau hubungan perpustakaan dengan penggunanya, dan 

sebagainya. 

 Melihat pada karakteristik pemustaka sebagaian besar berinteraksi dengan teknologi, terutama 

menggunakan perangkat gadget. Demikian pula dengan penggunaan media sosial, hampir sebagian 

besar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sudah memiliki akun media sosial, dengan 

menyesuaikan tipe media sosial yang paling banyak digunakan pengguna perpustakaan. Perpustakaan 

menggunakan media sosial, dengan berbagai pertimbangan, seperti ingin berterinteraksi secara 

personal dengan pengguna, mempromosikan layanan dan fasilitas perpustakaan, promosi koleksi, 

pelatihan perpustakaan. Jika dibandingkan dengan website perpustakaan yang mampu menampilkan 

lebih lengkap profil, fasilitas maupun layanan, bahwa media sosial memiliki fungsi berbeda jika 

dieksplorasi lebih lanjut pada tingkat pemanfaatannya. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa sumber 

pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, penting untuk didiseminasikan oleh perpustakaan 

kepada masyarakat luas. Kegiatan diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi saat ini, lebih 

mengandalkan repositori insitusi, ataupun repositori institusi yang dikelola oleh lembaga-lembaga 

publikasi ilmiah. Pertanyaan penting, bagaimana perpustakaan perguruan tinggi mampu 

mengeksplorasi lebih dalam potensi media sosial untuk dimanfaatkan dalam mendiseminasi karya 

ilmiah perguruan tinggi? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Secara sederhana media untuk berkomunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi, didahului dengan hadirnya revolusi web 2.0 hingga web 3.0. Kemunculan media sosial 

diawali dengan aplikasi My Space sebagai media jejaring sosial, kemudian diikuti adanya You Tube, 

Facebook, Twitter, Instagram, Flicker, Snapchat, dan sebagainya. Aplikasi media sosial ini 

merupakan media sosial yang paling populer dengan tingkat pengguna hampir ratusan juta di seluruh 

dunia.   

Prinsip dasar media sosial adalah fitur jejaring sosial, yang mampu menghadirkan sebuah 

keterhubungan atau konektitvitas, artinya kemudahan memudahkan jaringan sosial secara virtual 

terbentuk. Hubungan sosial terbangun melalui teknologi informasi, terutama teknologi mobile dan 

internet jelas memfasilitasi terbangunnya karakteristik pengguna media sosial, seperti kesamaan minat, 

status, pekerjaan, kegiatan, dan sebagainya. Media sosial juga memfasilitasi terbangunnya kolaborasi 

atau ruang berbagi secara virtual, tanpa harus mengenali secara langsung. Menurut Peacemaker, 

Robinson & Hurst (2016), serta Brookbank (2015) diungkapkan, bahwa fokus utama media sosial, 

selain digunakan untuk berkomunikasi, juga mampu menentukan pola sebuah relasi yang kuat dengan 

penggunanya.  

Saat ini, perpustakaan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan relasi dengan 

pengguna secara online. Media sosial perpustakaan difokuskan pada penyampaian informasi, kegiatan 

maupun pemenuhan permintaan pengguna, juga memberi ruang untuk memberi respon terhadap 

unggahan informasi dari media sosial perpustakaan. Media sosial begitu diminati masyarakat saat ini, 

karena faktor adanya ‘kedekatan relasi atau hubungan yang dibangun secara virtual’, tanpa harus 
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bertemu secara langsung. Begitu menariknya fitur ini, maka banyak perpustakaan perguruan tinggi 

lebih menitikberatkan penggunaan media sosial untuk membangun hubungan, membentuk identitas 

online, serta secara tidak langsung mempromosi perpustakaan (Levesque, 2016). 

Selain itu, media sosial digunakan perpustakaan sebagai sarana promosi sumber pengetahuan 

sepertikoleksi terbaru, apalagi beberapa fitur media sosial seperti Instagram dan Pinterest 

memfasilitasi tampilan kover koleksi agar menarik dilihat orang(Chatten & Roughley, 2016), ataupun 

media YouTube yang memiliki keunggulan tersendiri dalam mempresentasikan koleksi menjadi lebih 

visual (Cho, 2013), terutama untuk membangun pengalaman belajar pada dosen dan mahasiswa, 

maupun sebagai tools untuk manajemen pengembangan koleksi digital di masa yang akan datang. 

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki beragam sumber pengetahuan yang dikelola dengan 

berbagai sistem, dengan tujuan akhirnya adalah mudah digunakan oleh sivitas akademika maupun 

masyarakat luar perguruan tinggi tersebut, apalagi mampu memberikan luaran (outcomes) bagi 

kehidupan masyarakat. Hampir semua perpustakaan perguruan tinggi sudah memiliki akun media 

sosial dengan ragam kegiatan antara lain: penyampaian informasi, berupa teks atau menampilkan foto 

kegiatan, video profil perpustakaan dan kegiatan, berita maupun sebagai sarana mempromosikan 

layanan perpustakaan.  

Ahenkorah-Marfo & Akussah (2017), menyebutkan bahwa media sosial merupakan sarana 

terbaik untuk menciptakan fasilitas interaktif yang populer antara pengguna dan perpustakaan. Bagi 

Collins & Quan-Haase (2014), manfaat yang didapatkan melalui penggunaan media sosial, yaitu 

mampu menjangkau pengguna yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengunjungi perpustakaan 

secara fisik, sehingga peluang untuk mendistribusikan sumber pengetahuan menjadi lebih luas. Media 

sosial berbeda dengan website, karena itu media sosial lebih populer dikunjungi pengguna 

perpustakaan dibanding website perpustakaan. Keunggulan lainnya penyampaian kebaruan informasi 

(up to date) lebih cepat dibanding melalui email perpustakaan atau menampilkan di halaman depan 

website perpustakaan. 

Manfaat lainnya, media sosial digunakan perpustakaan adalah untuk menciptakan adanya 

kondisi kebersamaan atau hubungan yang erat (engagement), dan tujuan akhirnya mendorong 

pengguna untuk menggunakan fasilitas dan layanan perpustakaan. Ahenkorah-Marfo & Akussah 

(2017) mengungkapkan pilihan tipe media sosial seharusnya disesuaikan dengan karakteristik jenis 

kegiatan atau informasi yang akan disampaikan. Jika karakteristik kegiatan adalah pelatihan 

perpustakaan, maka dapat disampaikan berbentuk video yang diakses melalui saluran YouTube dan 

Podcasts. Penyampaian berita atau layanan current awareness yang bersifat segera dapat dipilih 

Twitter ataupun Blog. Sedangkan jika kegiatan membutuhkan ruang berdiskusi lebih luas, dapat 

menggunakan media Facebook untuk berkomunikasi dengan pengguna perpustakaan.   

Melihat tren sekarang ini, kombinasi penyampaian layanan secara tradisional dan media sosial 

menjadi pilihan utama dari sebagain besar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Hasil 

penelitian yang dikemukakan Ahenkorah-Marf & Akussah (2017), media sosial digunakan dengan 

tujuan untuk perbaikan efektivitas layanan referensi dan meningkatkan pertambahan pengguna. Media 

sosial juga digunakan perpustakaan dengan menggunakan dengan teknik pemasaran untuk 

menginformasikan layanan dan fasilitas perpustakaan dengan menerapkan konsep strategi pemasaran 

produk atau barang lainnya. Joe (2015) menyebutkan, strategi pemasaran digunakan untuk 

memasarkan layanan perpusakaan melalui media sosial sebagai pilihan bijak, sehingga dibutuhkan 

strategi pemasaran media sosial perpustakan diperlukan seperangkat perencanaan, implementasi, 

evaluasi dan pengembangan strategi pemasaran berikutnya. 

Lebih lanjut, perpustakaan secara kontinyu harus melakukan inovasi untuk pengembangan 

perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Potensi media sosial perpustakaan dapat 

dieksplorasi lebih luas, tidak hanya sebatas alat komunikasi dengan pengguna atau media promosi 

layanan perpustakaan, mengingat banyak fitur-fitur media sosial yang belum dieksplorasi terutama 
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pada diseminasi koleksi karya ilmiah perguruan tinggi. Ahenkorah-Marfo & Akussah (2017) 

berpendapat penggunaan media sosial oleh perpustakaan perguruan tinggi di Inggris, juga sudah 

menghadirkan kolaborasi dalam riset sebagai bagian dari karya ilmiah perguruan tinggi. Sejalan 

dengan pendapat Persson & Svenningsson (2016), media sosial telah digunakan sebagai strategi 

komunikasi antar peneliti maupun dalam peningkatan sitasi terhadap publikasi hasil riset; 

memfasilitasi kerjasama dalam riset (Garafalo, 2013), serta media yang ideal untuk diskusi ilmiah 

dengan skala lebih luas, memperluas jejaring profesional, meningkatkan metrik saintifik (Bik & 

Goldstein, 2013). 

 

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan: (a) metode purposive sampling, yaitu sampel atau responden dipilih dari perpustakaan 

perguruan tinggi yang memiliki akun media sosial yangdiperkenankan mengisi survei online. Survei 

online dilakukan menggunakan salah satu aplikasi media sosial yaitu whatsapp, dibagikan melalui 

grup whatsapp serta email perpustakaan dalam lingkup Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi  

Indonesia (FPPTI) per wilayah. Survei telah dilakukan pada rentang 18 Oktober hingga 7 Desember 

2018 dan didapatkan 53 responden. Adapun responden perpustakan dari wilayah Sumatera, 

Kalimantan, Jabodetabek, Jateng, Jabar, Jatim, dan Sulawesi. 

 Pengumpulan kedua melalui (b) studi pustaka, yaitu penelusuran pengetahuan yang telah 

dipublikasikan sebagai sumber rujukan atau artikel ilmiah tentang penggunaan media sosial oleh 

perpustakaan, kemudian disintesis dari pengetahuan dan hasil analisis survei online tersebut. Sintesis 

yang didapatkan penulis, dituliskan sebagai kajian konseptual bersifat terobosan untuk mengeksplorasi 

fungsi media sosial perpustakaan untuk digunakan sebagai media mendiseminasi karya ilmiah 

perguruan tinggi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Jumlah sampel yang didapat untuk penelitian ini berjumlah adalah 53 orang responden yang 

bersedia mengisi survei online. Responden ini mewakili perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, 

dan telah memiliki akun media sosial.  

 

Tabel 1. 

Tabel rentang waktu memiliki akun media sosial 

Rentang waktu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang  dari 1 tahun 12 22,64 

Rentang 1 tahun s.d. 3 tahun 15 28,30 

Rentang 3 tahun s.d. 5 tahun 14 26,42 

Di atas 5 tahun  

Total  

12 

53 

22,64 

100 

           

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 15 responden perpustakaan telah 

memiliki media sosial perpustakan pada rentang waktu 1 hingga 3 tahun sebesar 28,30%,  diikuti 14 

responden yang telah memiliki akun media sosial pada rentang 3 s.d. 5 tahun sebesar 26,42%. 

Terdapat 12 perpustakaan telah memiliki akun media sosial dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun 

dan di atas 5 tahun. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa sebagian besar perpustakaan perguruan 

tinggi Indonesia saat ini memang sudah memberi perhatian pentingnya pemanfaatan media sosial 

untuk meningkatkan visibiliti perpustakaan untuk penggunanya didasarkan pada rentang waktu kurang 

1 tahun hingga di atas 5 tahun. 

 



 

P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8 | 43 

 

Tabel 2.         

Tabel alasan memiliki akun media sosial 

Alasan memiliki akun media sosial Jumlah responden Persentase (%) 

Promosi layanan perpustakaan 46 86,79 

Promosi berbagai jenis koleksi 

Promosi koleksi terbaru 

Informasi tentang pelatihan/workshop 

Informasi tentang kegiatan / seminar 

perpustakaan  

Keinginan memelihara hubungan dengan 

pengguna (user engagement) 

Promosi resensi koleksi (buku, artikel 

tulisan dari siva kampus) 

37 

29 

30 

32 

 

34 

 

12 

69,81 

54,72 

56,60 

60,38 

 

64,15 

 

22,64 

 

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa promosi layanan perpustakaan dipilih 46 responden 

(86,79%) sebagai pilihan yang banyak pada alasan memiliki akun media sosial. Diikuti, alasan kedua 

tertinggi adalah untuk promosi berbagai jenis koleksi sebesari 69,81% dan keinginan untuk 

memelihara hubungan dengan pengguna (user engagement) sebesar 64,15%. Berikutnya adalah 

penggunaan media sosial perpustakaan untuk penyampaian informasi kegiatan perpustakaan 60,38% 

dan pelatihan/workshop sebesar 56,80%, dan promosi koleksi terbaru dipilih 29 responden atau 

54,72%. Persentase terendah sebesar (22,64%), dipilih responden sebagai pertimbangan memiliki 

media sosial adalah untuk mempromosikan resensi atau review koleksi karya ilmiah sivitas akademika 

atau mendiseminasikan karya ilmiah perguruan tinggi dalam bentuk review atas buku, artikel yang 

dihasilkan sivitas kampus. 

 Jenis informasi yang di-posting, dapat dipengaruhi dari jenis media sosial yang dipilih. Jika 

ingin menampilkan tutorial atau pelatihan dalam bentuk multimedia, YouTube merupakan pilihan 

tepat. Twitter merupakan media sosial yang bagus untuk menyampaikan melalui tentang sumber-sumber 

koleksi dan kegiatan perpustakaan (Stvilia & Gibradze, 2014), dan unggahan sumber-sumber 

pengetahuan, wawasan, informasi yang berkenaan dengan relasi secara personal dan pendekatan 

secara budaya (Al-Daihani & Abrahams, 2016). 

Sumber pengetahuan atau karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi seperti hasil riset, 

buku, makalah konferensi yang telah dipresentasikan, ataupun konten komunikasi ilmiah lainnya, 

seharusnya didiseminasikan kepada pengguna perpustakan maupun masyarakat luas. Kewaijiban dari 

Ristekdikti untuk publikasi hasil riset yang dihasilkan para dosen merupakan prasyarat untuk kenaikan 

jabatan fungsional akademik, ataupun publikasi artikel riset agar terindeks dalam lembaga pengindeks 

SINTA, menunjukkan perhatian Ristekdikti tentang pentingnya pengetahuan ilmiah itu wajib untuk 

didiseminasikan agar dimanfaatkan oleh masyarakat luas.  

Sekarang ini, penerapan teknologi informasi dalam pendidikan sudah diimplementasi dengan 

baik, seperti sistem informasi perkuliahan, e-learning, pengelolaan karya ilmiah institusi, dan aplikasi 

pembelajaran lainnya. Media sosial dalam pembelajaran jelas memberi manfaat, jika digunakan 

dengan tepat. Salah satu keunggulan media sosial yang bisa diadopsi adalah fitur kolaborasi online, 

merupakan fasilitas interaksi online diantara pengguna media sosial.  Menurut Al-rahmi, Zeki, Alias & 

Saged (2017) jejaring media sosial memiliki dampak signifikan dan memberi hal positif pada 

lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi, seperti kolaborasi (collaborative learning), interaksi 

dalam pembelajaran, memfasilitasi terbentuknya hubungan erat antara dosen dengan mahasiswa, antar 

dosen atau peneliti. Manfaat lain yang diperoleh dari penggunaan media sosial dalam perguruan 

tinggi, diungkapkan Leyrer-Jackson & Wilson (2017), media sosial memiliki potensi dan kesempatan 

baik dan bernilai dalam mendukung komunikasi dalam kelas, tutorial maupun kelompok-kelompok 

belajar. 
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4.1 Mengeksplorasi media sosial perpustakaan untuk diseminasikarya ilmiah perguruan tinggi. 

Hal utama yang dapat dieksplorasi dari potensi media sosial adalah kemampuan kolaborasi, 

berbagi data, fasilitas interaktif (memberi pendapat secara online), dapat meningkatkan visiblitas 

pemilik maupun pengguna media sosial. Implementasi dan pengelolaan media sosial organisasi tidak 

sama seperti pengelolaan media sosial pribadi. Hal ini diperlukan strategi tertentu untuk 

mengembangkan media sosial perpustakaan sebagai bagian unit organisasi di perguruan tinggi. 

Perbedaan mendasar dari media sosial pribadi dan organsisasi, yaitu pada konten yang dapat 

ditampilkan mewakili organisasi atau representasi pribadi pemilik akun media sosial. Dari sisi bahasa 

pun jelas ada perbedaan, dalam media sosial perpustakaan merupakan reprensentasi perpustakaan 

perguruan tinggi. Pencantuman profil, alamat kontak, alamat website dan link perguruan tinggi 

mencari karakteristik yang mudah dikenal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hasil survei dari 53 responden perpustakaan perguruan tinggi, tentang jenis dan 

jumlah akun media sosial yang sudah  dimiliki, diperoleh hasil 88,68 % atau 47 responden memiliki 

akun Facebook sebagai pilihan terbanyak, kemudian diikuti Instagram sebesar 67,92%  yang telah 

dimiliki responden. Berikutnya adalah Twitter sebesar 37,74%, media sosial YouTube juga dimiliki 

responden sebesar 30,19% atau 16 perpustakaan telah memiliki akun YouTube. Facebook adalah 

media sosial yang paling tinggi dipilih responden, karena Facebook memiliki kelebihan yaitu mampu 

menciptakan kedekatan hubungan (personal relations) yang tidak ada pada media sosial lainnya. 

Phillips (2011) mengungkapkan Facebook secara mendasar memiliki aspek hubungan (relationships), 

perpustakaan bisa terlibat dan membina hubungan dengan mahasiswa.  

 Empat akun media sosial terbanyak yang telah telah dimiliki dari 53 responden, yaitu 

Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Media sosial YouTube sebenarnya memiliki aspek 

keunggulan dari media sosial lainnya seperti durasi waktu lebih lama, fasilitas komentar, pola trafik 

dan fitur interaktif pada video, misal: share, rate, like/dislike, post video; sebagai fitur respon 

pengguna terhadap video YouTube (Colburn & Haines, 2012).  Karakteristik YouTube sangat diminati 

kelompok generasi muda, karena mampu memfasilitasi orang untuk mengekpresikan pendapat, 

bercerita (vlog) dan memberi manfaat secara finansial. Perpustakaan dapat memanfaatkan keunggulan 

YouTube untuk mendiseminasikan konten karya ilmiah perguruan tinggi dalam format video. 

 Tipe media sosial lainnya yang diungkap responden adalah aplikasi percakapan chat seperti 

Whatsapp dan Line digunakan untuk mempromosikan fasiltas, kegiatan dan layanan perpustakaan. 

Hasil ini sudah menunjukkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sudah menyadari 

pentingnya penggunaan media sosial dengan mengikuti jenis media sosial yang populer dan banyak 

digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

 Untuk meningkatkan visibilitas perpustakaan bagi pengguna perpustakaan, perpustakaan harus 

memiliki informasi atau berita yang diunggah dalam media sosial tersebut. Hasil survei diperoleh data 

bahwa sebagian besar responden atau 77,36% yaitu 41 responden menyatakan tidak memiliki jadwal 

terencana dalam mengunggah informasi, artinya jika ada informasi, maka perpustakaan akan 

mengunggah informasi dalam media sosial. Jika dikaitkan dengan frekuensi untuk mengunggah 

informasi, pilihan terbanyak adalah 2 sampai 3 kali dalam sebulan atau sebesar 33,96%. Berdasarkan 2 

hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki 

perencanaan dalam mengunggah informasi. 

 Faktor yang penting adalah peran pustakawan profesional untuk mengelola konten media 

sosial. Hasil survei pada aspek pengelola media sosial, didapatkan hasil sebesar 49,06% atau 26 

responden menyatakan pengelolaan media sosial perpustakaan menjadi tugas tambahan bagi 

pustakawan tertentu, sedangkan ada 23 responden (43,40%) menyatakan pengelolaan media sosial 

dikerjakan oleh pustakawan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai administrator media sosial 

perpustakaan. Kondisi seperti dapat mempengaruhi dalam perencanaan dalam mengkomunikasikan 

konten perpustakaan kepada penggunanya. Pengelolaan media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi 
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perpustakaan, hal ini ditunjukkan dari hasil survei, bahwa tantangan yang dihadapi responden adalah 

pustakawan yang handal dalam teknologi informasi, kreatif menciptakan konten menarik, menyiasati 

konten dengan karakteristik pengguna (dosen, mahasiswa) serta ‘bersaing’ dengan konten produk 

komersial yang sangat diminati khususnya mahasiswa. Dari hasil survei dalam penggunaan bahasa 

untuk mengkomunikan konten didapatkan 19 responden menggunakan bahasa Indonesia formal 

(35,85%), sedangkan ada masing-masing 10 responden (18,87%) menggunakan kombinasi bahasa 

Inggris dan Indonesia, serta kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa ‘gaul’. Hal ini sudah 

menunjukkan penyesuian bahasa komunikasi menjadi suatu yang perlu diperhatikan. 

Ahenkorah-Marfo & Akussah (2017) menjelaskan media sosial digunakan pustakawan 

perguruan tinggi di Amerika, untuk menyampaikan arsip perguruan tinggi secara online. Arsip 

perguruan tinggi jelas adalah pengetahuan yang perlu diketahui publik, tetapi dengan kebijakan 

tertentu, baik aspek batasan waktu, batasan siapa pengguna yang mendapatkan akses penuh, sebagian 

atau terbatas pada bagian tertentu, bisa dilihat. Hal ini berkaitan dengan tingkat kerahasian publik yang 

harus dibuka kepada kalangan luas. Seperti pada penjelasan Tabel 2, penggunaan media sosial 

perpustakaan perguruan tinggi untuk mempromosikan fasilitas, layanan, koleksi, pelatihan/workshop. 

Karya ilmiah perguruan tinggi seperti hasil riset dapat diseminasikan melalui media sosial 

perpustakaan. Bagi Van Noorden (2014), beberapa academic social networking menyediakan fitur 

untuk tinjauan buku, wawancara maupun penyediaan bahan-bahan perkuliahan. Pustakawan perguruan 

tinggi dapat mengadopsi inovasi seperti ini untuk diimplementasikan dalam media sosial 

perpustakaan. 

 Beberapa fungsi media sosial bisa dijadikan pilihan untuk mempromosikan, 

menginformasikan riset kepada publik, maupun visibilitas bagi masyarakat, serta memberi impak bagi 

riset dengan cara tertentu. Visibilitas publikasi hasil riset dalam jurnal internasional terindeks pada 

beberapa lembaga pengindeks menjadi salah satu indikator penilaian dalam pemeringkatan perguruan 

tinggi baik di dunia. Jumlah hasil riset yang dipublikasikan pada jurnal internasional menjadi salah 

satu indikator pemeringkatan perguruan tinggi. Demikian halnya dengan indikator pada jurnal 

internasional ataupun jurnal nasional bereputasi menjadi pilihan banyak dosen dan peneliti untuk 

dijadikan media publikasi hasil risetnya.  

Persson & Svenningsson (2016) menyatakan bahwa cuitan atau mentioned dari akun Twitter 

terhadap sitasi peneliti, dapat dijadikan impak akademik model baru melalui fitur media sosial. 

Menurut mereka, Twitter dipilih oleh peneliti untuk memberi sebuah pendapat, atau mem-follow 

sebuah diskusi atau mengunggah sebuah informasi riset. Penggunaan media sosial Twitter lebih 

profesional dibanding tipe media sosial lainnya (Van Noorden, 2014).  

Beberapa alasan Twitter dijadikan pilihan utama untuk mengevaluasi keterpakaian atau 

pemanfaatan hasil riset dibanding media sosial lainnya, karena beberapa pertimbangan seperti: bahasa 

formal, secara resmi memberi komentar atau tinjauan akan topik riset tertentu yang relevan dengan 

bidang minat peneliti, mem-follow diskusi, aktif berdiskusi tentang topik riset, berbagi link konten 

riset yang ditulis, serta dapat mem-posting konten riset tertentu dan berkontak dengan peer group. 

Twitter menjadi pilihan terbanyak oleh peneliti untuk memberi tanggapan terhadap unggahan peneliti 

lainnya, selain bersifat formal, jumlah kata dibatasi sampai 140 karakter, faktor impak bisa dilihat 

sebagai pengukuran pada suatu riset yang di-mention. Ditegaskan oleh Lianget.al (2014) bahwa ada 

peningkatan penggunaan Twitter diantara peneliti untuk mendiskusikan artikel riset maupun 

konferensi ilmiah tertentu. Pengukuran impak Twitter dilihat pada jumlah interaktif, percakapan inter 

disipliner dengan jangkauan lebih luas, bersifat formal, cuitan kata-kata dilengkapi dengan link artikel 

atau referensi yang dirujuk. Menurut Liang et al. (2014), artikel yang disitasi melalui mention, atau 

jumlah mention Twitter terhadap cuitan balikan (re-tweet) dapat direpresentasikan sebagai impak 

akademik yang baru. 
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Lembaga pengindeks Indonesia, portal SINTA (Science and Technology Index), merupakan 

pusat indeks sitasi dan kepakaran di Indonesia, yang dibuat dan dikembangkan oleh Kemenristekdikti. 

Tingkat pengukuran dalam lembaga pengindeks tersebut jelas ada, ukuran metrik terhadap jumlah 

sitasi terhadap tulisan yang dibuat peneliti. Indeks pengukuran SINTA sudah tersistem, sehingga 

artikel yang terindeks di Google Scholar atau Scopus dapat menunjukkan indeks peneliti atau dosen 

tersebut. Ukuran indeks sudah menunjukkan seberapa banyak tulisan seorang peneliti disitasi oleh 

orang lain, dan sebagai impak pada tulisan peneliti tersebut yang bisa diukur.  

Klang & Nolin (2011) menyebutkan pengukuran keberhasilan media sosial dilihat dari jumlah 

komentar, pertanyaan, likes, jumlah pengunjung, followers, friends, cuitan, mention, dan komentar 

dapat digunakan sebagai cara mengevaluasi efektivitas unggahan informasi di media sosial. 

Sedangkan indikator keberhasilan konten dalam YouTube, seperti jumlah yang melihat (number of 

viewer) dapat dijadikan metrik pengukuran (Cho, 2013); indikator lain yaitu traffic patterns, jumlah 

pengguna yang memberi komentar, frekuensi pengguna berinteraksi dengan suatu konten yang 

diposting di YouTube (Colburn & Haines, 2012). 

Hasil survei online terhadap 53 responden perpustakaan tentang kepentingan jumlah pengikut 

(follower/friend) dianggap pada skala sangat penting dengan persentase 71,70% yang dipilih 38 

responden perpustakan, kemudian aspek jumlah likes terhadap unggahan informasi pada skala sangat 

penting sebesar 56,60 % atau 30 responden. Kategori jumlah cuitan dengan skala penting dipilih 25 

responden atau 47,71%. Indikator lainnya yaitu jumlah mention dianggap penting sebesar 45,28 % dari 

24 responden. Sedangkan faktor jumlah komentar sebagai aspek sangat penting yang dipilih 29 

reponden sebesar 54,72% sebagai indikator keberhasilan terhadap unggahan informasi dalam media 

sosial perpustakaan.  

Media sosial memiliki metode pengukuran keberhasilan atau kepopuleran, seperti jumlah 

pengikut yang bertambah dalam kurun waktu tertentu, jumlah pengikut yang bertambah yang memberi 

komentar atau pendapat terhadap sebuah topik bahasan yang diunggah dalam media sosial. Seperti 

yang dikemukakan Winnet al. (2017) pengukuran pada ‘hubungan dekat’ atau engagement yang 

dibangun, dapat dihitung dari jumlah pengikut yang memberi tanda suka (likes), jumlah pengikut yang 

membagikan suatu topik atau sejumlah pengikut yang memberi komentar atau tanggapan terhadap 

unggahan informasi dari pengguna media sosial. 

Semua metriks dari aktivitas media sosial tersebut dikumpulkan dari setiap akun media sosial, 

kemudian dianalisis rata-rata aktivitas engagement dalam per jenis media sosial yang digunakan, 

dalam periode waktu yang ditentukan, kemudaian dibandingkan dengan total populasi mahasiswa 

yang terdaftar. 

 

4.2. Rekomendasi pemanfaatan media sosial perpustakaan untuk diseminasi karya ilmiah perguruan 

tinggi 

Visibiliti perguruan tinggi melalui diseminasi karya ilmiah dapat dikembangkan melalui 

pemanfaatan media sosial perpustakaan. Memilih media sosial untuk dijadikan sarana diseminasi 

karya ilmiah ataupun target dan karakteristik pengguna media sosial, sebaiknya ditentukan dari awal 

sebelum media sosial perpustakaan dipromosikan kepada pengguna perpustakaan, terutama bagi 

sivitas akademika (dosen, mahasiswa, peneliti) yang ingin meningkatkan keterpakaian tulisan 

berdasarkan jumlah sitasi ataupun pengukuran lainnya yang mampu menunjukkan adanya 

keterpakaian karya ilmiah melalui media sosial perpustakaan.  

Rekomendasi yang dapat diimplementasikan pengelola media sosial perpustakaan sebagai berikut: 

1. Memiliki kebijakan dalam penggunaan media sosial perpustakaan. Dalam kebijakan diatur secara 

formal, seperti: penanggung jawab, bahasa, pemahanan tentang etika dan aturan hukum berbagi 

data, memberi komentar, menyalin informasi dalam lingkup digital seperti saat ini.  Menjalankan 
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media sosial perpustakaan sebaiknya dilakukan oleh pustakawan profesional, menguasai teknologi 

informasi, serta tools untuk social networking di bidang riset. 

2. Tentukan tipe media sosial yang akan digunakan. Hal ini dipengaruhi informasi yang akan 

diunggah atau di-postingkan dalam media sosial. Twitter memiliki aturan dalam jumlah kata yaitu 

dengan 140 karakter kata. Instagram juga dengan ada batasan dalam menampilkan foto atau video 

baik dalam durasi waktu maupun jumlah foto. Sedangkan Facebook memiliki fitur beragam, baik 

dari segi jumlah kata-kata maupun penyimpanan foto. Jika publikasi riset berupa video, lebih baik 

gunakan Youtube sebagai media utama, karena keunggulan dalam durasi waktu, pengaturan 

maupun pembuatan video. Perpustakaan perlu memiliki akun YouTube, sehingga jika ada video 

tertentu akan diunggah dalam Instagram, dapat dibuatkan link ke media YouTube. 

3.   Menentukan pemetaan dari target pengguna dan penyesuian jenis media sosial perpustakaan yang 

dapat sesuai dan memberi peluang untuk dilihat ataupun dibaca. Sebaiknya dilakukan survei untuk 

mendapatkan profil informasi dosen, peneliti dalam penggunaan media sosial. Mengingat 

karakteristik dosen dan peneliti berasal dari berbagai generasi, dan hal ini dapat mempengaruhi 

kemampuan menggunakan media sosial. Dari survei, dapat diperoleh tingkat kemampuan 

penggunaan media sosial, kebiasaan memberi komentar atau tanggapan, kesediaan atau 

keengganan. Pilihan akun media sosial dari peneliti jika digunakan terbuka untuk publik atau 

penggunaan pribadi. Perpustakaan mempertimbangkan dalam penyampaian diskusi ataupun 

pendapat secara online. Perpustakaan setidaknya memerlukan persetujuan dari peneliti ketika 

mempublikasikan hasil riset (perlu diberi rekomendasi apakah perlu membuat akun tersendiri untuk 

keperluan seperti ini). 

4.   Penggunaan bahasa perlu dipertimbangkan, disarankan gunakan bahasa yang memberi kesan 

‘friendly’. 

5.   Pustakawan dapat membuat data peneliti termasuk bidang penelitian, maupun media sosial yang 

paling sering digunakan dan paling representatif untuk diseminasi karya ilmiah. Dosen dan peneliti 

jelas sudah memiliki hasil riset sesuai dengan bidang, ini menjadi sumber awal untuk membuat 

road map diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi. 

6.   Perpustakaan melengkapi tipe-tipe media sosial selain Twitter, Instagram atau Facebook, dengan 

media jejaring sosial bertipe riset, seperti Research Gate dan Academia.edu dalam kelompok media 

sosial perpustakaan. Tampilkan media sosial tersebut bukan hanya logo saja, tetapi ditampilkan 

secara terbuka, sehingga ketika ada pengunjung membuka website perpustakaan, maka informasi 

terbaru dari media sosial perpustakaan bisa langsung dilihat. 

7.   Lengkapi media sosial dengan metode-metode pengukuran berbasis media sosial, seperti tools 

Hootsuite and TweetDeck, meskipun hal ini suatu metode baru. Penyediaan metode pengukuran 

(metriks) untuk memberikan informasi jumlah sitasi dalam media sosial, dan ini memberi peluang 

dosen dan peneliti untuk menggunakan media sosial perpustakaan lebih aktif. Setiap media sosial 

memiliki metrik berbeda, sehingga pustakawan dapat mengeksplorasi metrik berbeda untuk 

Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube, dipengaruhi tipe unggahan, antara kalimat, foto 

ataupun video. 

8.   Pustakawan yang menguasai keterampilan teknologi informasi maupun multimedia serta kreatif 

menciptakan konten menarik.  

9.   Dalam kurun waktu tertentu dapat mengadakan evaluasi keterpakaian media sosial perpustakaan, 

misalnya menganalisis jumlah interaksi, jumlah follower yang bertambah dalam setiap kali 

mengunggah informasi, jumlah likes, re-tweet, views, jumlah informasi yang dibagikan, terhadap 

unggahan informasi atau video tertentu. 
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KESIMPULAN 

Media sosial perpustakaan dapat digali lebih dalam sehingga potensi media sosial 

perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi.  

Perpustakaan harus memiliki kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan media sosial baik untuk 

mempromosikan fasilitas, layanan, kegiatan pelatihan atau workshop, memelihara hubungan dengan 

pengguna (user engagement) melalui unggahan informasi, serta yang tidak kalah penting adalah media 

untuk diseminasi karya ilmiah perguruan tinggi. Keterpakaian media sosial perpustakaan dapat dilihat, 

melalui berbagai metode pengukuran yang tidak hanya untuk evaluasi perpustakaan tetapi untuk 

visibilitas karya ilmiah dosen dan peneliti melalui media sosial perpustakaan.  
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ABSTRAK 
 

E-Journal merupakan sumber informasi yang tersedia di perpustakaan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dalam menyelesaikan pendidikan,  

pengajaran  dan penelitian.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan e-journal yang tersedia di 

layanan referensi oleh pemustaka. Koleksi e-journal yang dimaksud adalah terbatas 

pada koleksi Springer Nature. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemustaka, 

pengamatan langsung dan studi literatur periode Januari s.d Juni 2018 dengan 

sample sebanyak 24 pemustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar (75%) atau 18 pemustaka belum mengetahui adanya koleksi e-journal 

sehingga belum memanfaatkan. Alasan belum mengetahui dikarenakan tidak ada 

petunjuk /tulisan atau banner yang menunjukkan adanya layanan e-journal. Untuk 

hasil evaluasi Perpustakaan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan kelas literasi 

informasi sebanyak 12 kegiatan ke delapan fakultas selama tahun 2017, namun 

masih dirasa kurang melihat jumlah anggota perpustakaan sebanyak 6105 

pemustaka. 

 

Kata kunci : E-journal, Springer Nature, Perpustakaan 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi pada era global ini sangat pesat diikuti dengan 

pemanfaatan teknologi informasi pada beberapa aspek kehidupan, mulai dari bisnis, industri, olah 

raga, politik, ekonomi, militer, pemerintahan begitu juga perpustakaan. Kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi. Kemajuan ini membawa perubahan pada pelayanan perpustakaan baik dari segi 

sarana prasarana dan koleksi. Koleksi perpustakaan yang dimaksud adalah sumber informasi 

elektronik yaitu elektronik jurnal (e-journal).  

E-journal merupakan sumber informasi yang disediakan perpustakaan untuk mendukung 

universitas dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka baik mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan dan masyarakat umum. Saat ini pemustaka harus dapat memilah informasi yang valid 

dan akurat dari sumber yang berkompeten. Perpustakaan sebagai sumber informasi memiliki peran 

penting dalam hal literasi informasi.  

Literasi Informasi menurut ACRL (Association of College and Research Libraries) tahun 

2000 adalah kemampuan yang dibutuhkan serta menemukan, mengevaluasi dan menggunakan 

informasi secara efektif. Literasi informasi menjadi perhatian dan topik hangat khususnya bagi 

lembaga penyedia informasi yakni perpustakaan.  

Penelitian ini mengangkat masalah pemanfaatan e-journal oleh pemustaka pada divisi layanan 

referensi selama tahun 2017. Hal ini penting mengingat e journal merupakan sumber informasi yang 

diperlukan sivitas akademika perguruan tinggi dalam menyelesaikan pendidikan dan melaksanakan 

penelitian. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Perpustakaan mendukung 

Universitas Lampung dalam menyediakan informasi dalam bentuk elektronik yaitu e-journal. 

Perpustakaan Universitas telah melanggan e-journal Springer untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pemustaka, tetapi ternyata pemanfaatannya masih cukup rendah dan belum sesuai harapan. 

mailto:anitaekarini@gmail.com
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Untuk melanggan e-journal diperlukan biaya cukup besar sehingga sayang jika tidak benar-benar 

dimanfaatkan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan           

e-journal yang tersedia di perpustakaan apakah telah diakses oleh pemustaka secara efektif dan 

efisien, jika belum diakses secara maksimal diketahui apa penyebabnya dan kemudian kita dapat 

merencanakan kegiatan agar pemustaka mengetahui manfaat e-journal dan menjadi sumber informasi 

utama bagi pemustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode atau langkah untuk 

meningkatkan pemanfaatan e-journal bagi seluruh sivitas akademika Universitas Lampung.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam 

(Interview) pada pemustaka, teknik observasi/pengamatan dan studi dokumentasi/literatur. Pertanyaan 

meliputi apakah pemustaka mengetahui koleksi e-journal yang tersedia di perpustakaan, apakah 

pemustaka telah memanfaatkan koleksi e-journal untuk menyelesaikan tugas kuliah atau untuk 

penulisan skripsi atau tesis dan saran agar koleksi e-journal dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

pemustaka. Selain wawancara, pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan pada pemustaka 

yang berkunjung ke layanan referensi dan melihat laporan pengguna e-journal Springer setiap bulan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemanfaatan e-

journal di Perpustakaan Universitas Lampung?” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan dengan penelitian sebelumnya yaitu : 

1. Peneliti Maryono, “Keterpakaian Database Online : Studi Kasus Layanan E-Journal 2007- 

2010 Di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada”.  

Hasil Penelitian : pemakai layanan e-journal tumbuh sangat pesat dan Ebsco menjadi sumber 

artikel utama. 

2. Peneliti Sri Indah Pertiwi, “Literasi Informasi Pemanfaatan e-journal dan e-book UNDIP”. 

Hasil Penelitian : Literasi informasi mahasiswa Universitas Diponegoro ditunjukkan dengan 

pemanfaatan e-journal dan buku cetak, database e-journal yang paling banyak digunakan 

Sciendirect dan Ebsco. 

3. Peneliti Anastasia Tri Susiati, “Pemanfaatan Jurnal Elektronik Di Perpustakaan Atma Jaya 

Yogyakarta”. 

Hasil Penelitian : Penggunaan jurnal elektronik masih bersifat mandatory untuk memenuhi 

syarat tertentu dan belum menunjukkan pemanfaatan yang bersifat sukarela karena sudah 

merasakan manfaatnya. 

 

Dalam Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2005:43), disebutkan bahwa kebijakan 

pengembangan koleksi didasari asas sebagai berikut :  

1. Kerelevanan, koleksi hendaknya relevan dengan program pendidikan, pengajaran, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat. 

2. Berorientasi kepada kebutuhan pengguna, meliputi tenaga pengajar, peneliti, administrasi, 

mahasiswa dan alumni. 

3. Kelengkapan, bukan hanya buku ajar tetapi juga bidang ilmu yang berkaitan dengan program 

yang ada. 

4. Kemutakhiran, perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan perpustakaan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

5. Kerjasama, koleksi hendaknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan, 

yaitu antara pustakawan, tenaga pengajar dan mahasiswa, sehingga dengan kerjasama tersebut 

diharapkan pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
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Kemutakhiran merupakan karakteristik jurnal yang sangat dibutuhkan pemustaka. 

Karakteristik tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penelitian, karena berbagai informasi 

dan inovasi ilmiah hasil penelitian terbaru akan dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut.  

Dengan e-journal, artikel hasil penelitian terbaru akan dapat segera dipublikasikan dan dimanfaatkan 

oleh pemustaka. Adapun karakteristik e-journal adalah sebagai berikut: 

1. Kemudahan akses, pemustaka bisa mengakses tanpa harus datang langsung ke perpustakaan 

dan tanpa terbatas jam buka layanan. 

2. Hemat, dengan e-journal banyak tersedia gratis di internet, menghemat biaya perjalanan dan 

fotocopi. 

3. Mudah ditelusur, e-journal berbentuk file yang umumnya telah terindeks di dalam database 

maupun terindeks oleh google. 

4. Kecepatan terbit, artikel e-journal terbit lebih dari versi cetaknya. 

5. Interaktif, e-journal memiliki karakter interaktif yang membuatnya mudah berkomunikasi 

ilmiah dengan sesama masyarakat profesi, artikel baru bisa langsung dibaca, cepat ditanggapi 

dan berdiskusi dengan penulisnya. 

6. Fitur layanan, karena e-journal berbentuk file, berbagai fitur layanan bisa disediakan 

diantaranya links yang menyediakan informasi tambahan ke artikel atau alamat website 

tertentu. Fitur lainnya yaitu related articles, menyediakan informasi artikel terkait dengan 

artikel yang sedang dibaca. 

7. Portabel, e-journal mudah dibawa dalam jumlah besar dengan flashdisk. 

8. Animasi, dengan e-journal bisa disediakan file pendukung artikel berupa animasi ataupun 

film. 

9. Kepemilikan, pada umumnya pemahaman melanggan jurnal adalah memilikinya setelah 

membayar biaya berlangganan. Sedangkan e-journal umumnya tidak disertakan bentuk 

fisiknya, jadi hanya mengakses dan mengunduh artikel lengkap sesuai kebutuhan bukan 

memilikinya. 

 

METODE 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 

Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan 

pemanfaatan e-journal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sumber daya manusia, koleksi, 

fasilitas, layanan, sarana dan prasarana. Selain itu data pendukung diperoleh dari studi pustaka dan 

studi literatur. Informan pada penelitian ini adalah pemustaka dan staf/pustakawan layanan referensi. 

Objek penelitian adalah pemustaka layanan referensi dengan jenjang pendidikan S1 

Universitas Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Maret s.d 31 Mei 

2018. Fokus penelitian yaitu membahas topik pemanfaatan e-journal oleh pemustaka selama tahun 

2017 serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan e-journal.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut data aspek pemanfaatan layanan e-journal divisi layanan referensi tahun 2017, diantaranya :  

1. Jumlah artikel yang di download 

2. Jumlah Pemustaka yang mengakses Springer  

3. Artikel yang di download berdasarkan subjek 
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Tabel 1. Jumlah artikel yang di download tahun 2017 

Bulan Jumlah Artikel 

Januari  2399 

Februari 729 

Maret 1766 

April 2233 

Mei 1884 

Juni 760 

Juli 738 

Agustus 619 

September 1136 

Oktober 590 

November 1001 

Desember 1866 

Jumlah 15.721 

Sumber : Usage Report Springer, Februari 2018. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa layanan e-journal telah dimanfaatkan oleh pemustaka, hal ini 

mengindikasikan terdapat relevansi antara koleksi e-journal yang dilanggan dengan literatur yang 

dibutuhkan sivitas akademika untuk mendukung pendidikan dan penelitian. 

Pemanfaatan ini sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan ke beberapa 

fakultas yang terdapat di Universitas Lampung, yaitu Fakultas Ekonomi, Kedokteran, Teknik, Hukum, 

Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP dan FISIP selama tahun 2017.  

Selain sosialisasi ke fakultas, perpustakaan telah melakukan orientasi perpustakaan pada mahasiswa 

baru setiap tahun ajaran baru.   

Perpustakaan melakukan promosi melalui media sosial seperti website, facebook, instagram, 

twitter, brosur, leaflet dan pendekatan personal melalui bimbingan pemustaka dalam mengakses         

e-journal. Dari tabel 1, terlihat bahwa artikel e-journal telah dimanfaatkan oleh pemustaka dan sesuai 

kebutuhan pemustaka.  

 

Tabel 2. Pemustaka yang mengakses e-journal tahun 2017 

Melalui Alamat Pemustaka 

Direct 868 

www.google.co.id 753 

Scholar.google.co.id 666 

Library.unila.ac.id 398 

www.springer.com 84 

www.google.com 323 

www.ncbi.nlm.nih.gov 34 

www.bing.com 29 

R.search.yahoo.com 26 

Search.yahoo.com 18 

Id.search.yahoo.com 17 

Int.search.myway.com 16 

www.google.co.uk 8 

www.facebook.com 6 

Jumlah 3246 

Sumber : Usage Report Springer, Februari 2018 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemustaka yang mengakses e-journal sebanyak 3246 pemustaka 

atau 53.16% dari total jumlah mahasiswa Universitas Lampung tahun 2017 sebanyak 6.105 orang 

(sumber : Universitas Lampung Dalam Angka tahun 2017 hal : 5). Pada tabel 2 pemustaka mengakses 

e-journal melalui alamat langsung link.springer.com, hal ini telah disampaikan pada saat sosialisasi    

http://www.google.co.id/
http://www.springer.com/
http://www.google.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.bing.com/
http://www.google.co.uk/
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e-journal, sehingga sebagian besar pemustaka telah mengakses e-journal tanpa datang langsung ke 

layanan referensi.  

 

Tabel 3. Subjek Artikel yang di download 

Artikel Jumlah 

Behavioral Science and Psychology 5381 

Biomedical and Life Sciences 3224 

Business and Management 67 

Chemistry and Materials Science 469 

Computer Science 840 

Earth and Environmental Science 935 

Economics and Finance 39 

Education 1682 

Energy 6 

Engineering 1649 

History 2 

Law and Criminology 31 

Literature, Cultural and Media Studies 2 

Mathematics and Statistics 118 

Medicine 678 

Physics and Astronomy 29 

Political Science and International Studies 347 

Science (Multi disiplin) 21 

Social Science 201 

Jumlah 15.721 

Sumber : Usage Report Springer, Februari 2018 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, bidang ilmu yang paling banyak di download adalah subjek 

Behavioral Science and Psychology sebanyak 5381 atau 34% total dari keseluruhan 15.721 artikel 

yang diakses. Jika dilihat dari program studi yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

seperti jurusan sosiologi dan komunikasi, artikel ini sesuai kebutuhan informasi pemustaka tersebut, 

sedangkan untuk subjek History dan Literature, Culture and Media Studies hanya pernah di download 

sebanyak 2 artikel.  

Dalam pengamatan terlihat dari beberapa pemustaka yang menjadi informan yang telah di 

wawancara mereka mengatakan belum mengetahui adanya layanan koleksi e-journal, sehingga belum 

memanfaatkan e-journal. Informan berasal dari pemustaka dengan jenjang pendidikan strata 1 yang 

datang ke layanan referensi. Bagi pemustaka yang belum mengetahui, pustakawan memberikan 

bimbingan pemustaka bagaimana cara mengakses e-journal, memberikan website alamat akses, user 

dan password yang dapat digunakan untuk menelusur artikel. Selain itu, pustakawan juga memasang 

alamat akses informasi di meja baca pemustaka dan membagikan kepada pemustaka dengan harapan 

mereka mengetahui dan memanfaatkan e-journal tersebut untuk penelitian dalam menyelesaikan 

pendidikan. 

Tabel 4. Pemustaka pada Layanan Referensi 

Pemustaka Keterangan Persentase 

Belum mengetahui layanan e-journal 18 75 % 

Telah mengetahui  6 25 % 

Total 24 100 % 

 

Tabel 4. Menunjukkan bahwa dari sampel yang di wawancara menunjukkan bahwa sebagian 

besar pemustaka belum mengetahui layanan e-journal sehingga belum memanfaatkan layanan 

tersebut, hanya sebagian kecil yaitu 25% pemustaka yang telah memanfaatkan layanan e-journal. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemustaka yang mengakses e-journal sebanyak 3246 atau 53,16% dari total jumlah 

mahasiswa Universitas Lampung tahun 2017 yaitu 6105 mahasiswa. 

2. Bidang ilmu yang paling banyak di download adalah subjek Behavioral Science and 

Psychology sebanyak 5381 atau 34% total dari keseluruhan 15.721 artikel yang diakses. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Terus melakukan sosialisasi secara rutin agar jumlah mahasiswa yang mengakses e-journal 

semakin bertambah, baik promosi melalui media sosial dan cetak (brosur/leaflet) atau melalui 

pemberitahuan secara personal. 

2. Melakukan evaluasi dari kegiatan promosi yang telah dilakukan apakah berjalan sesuai target 

yang ditetapkan atau belum, sehingga diketahui pemecahan masalah yang ada.                           
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ABSTRAK 

 
Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu 

pengetahuan. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi merupakan jantung bagi  

kehidupan sivitas akademika, karena dengan adanya perpustakaan dapat diperoleh 

data maupun informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dan perencanaan serta dapat menyegarkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Sumber daya manusia dalam masyarakat informasi dapat diketahui 

dari tingkat kesadaran, pemahaman, pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah  

ingin mengetahui kualitas SDM serta kinerja pustakawan di Universitas Islam 

Negeri Bandar Lampung. Model penelitian ini termasuk korelasional, karena 

menguji dan mengungkapkan hubungan antara variable bebas dengan variabel 

terikat. Hasil penelitian sebagi berikut: 1. Kinerja pegawai ini masih perlu 

ditingkatkan, karena masih terdapat 14 orang pustakawan (46,67%) yang memiliki 

kinerja cukup baik. 2. sebagian besar kinerja pustakwan adalah baik. Hal ini 

ditunjukkan sebanyak 26 orang pustakawan (86,67%) memiliki kinerja dengan 

kategori baik, sedangkan yang memiliki kualitas SDM cukup baik adalah hanya 4 

orang pustakawan (13,33%). 3. sebagian besar kinerja pustakawan memiliki 

disiplin kerja yang baik yaitu sebanyak 18 orang pustakawan (60%). Namun masih 

terdapat 14 orang pustakawan (86,67%) memiliki kualitas sumber daya dengan 

kategori cukup baik.  

 

Kata kunci: sumber daya manusia, disiplin, kinerja 

 

 
PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat  menjadi sebuah kekuatan 

untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju  

penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi 

tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi merupakan jantung bagi  

kehidupan sivitas akademika, karena dengan adanya perpustakaan dapat diperoleh data maupun 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan serta dapat 

menyegarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun demikian kondisi tersebut belum 

disadari betul, hal ini dapat dilihat dari pendapat Fuad Hasan (2001) mengenai kondisi perpustakaan 

perguruan tinggi di Indonesia masih perlu perhatian, karena hanya ± 60% (enam puluh persen) dari 

sekitar 4.000 (empat ribu) perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai perpustakaan standar.  

Permasalahan dalam penelitian adalah “Minat pengunjung perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Lampung terhadap perpustakaan relatif rendah” Hal ini tentunya berkaitan dengan kualitas 

sumber daya manusia yang ada di perpustakaan dalam hal ini pustakawan, tentang relatif rendahnya 

kinerja pustakawan ini sangat berhubungan dengan kinerja dan disiplin pustakawan. “Tujuan dalam 

peneltian ini penulis ingin mengetahui hubungan antara kualitas SDM dengan disiplin kerja 

pustakawan terhadap kinerja pustakawan di Universitas Islam Negeri Bandar Lampung.”  

mailto:ugiyanta61@ymail.com
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Upaya-upaya perbaikan telah dilakukan yang tujuannya untuk mengatasi, menjembatani, dan 

memenuhi kebutuhan, ataupun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 

Program-program dan kegiatan-kegiatan perpustakaan dalam mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas SDM yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka keberadaannya di tengah-

tengah kampus serta masyarakat disekitarnya akan dirasakan manfaatnya. 

Semua hal yang berkenaan dengan layanan perpustakaan di atas diarahkan pada tercapainya 

suatu tujuan yaitu bahwa Perpustakaan Universitas Islam Negeri Lampung harus meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan SDM yang dimiliki serta meningkatkan disiplin kerja dan pembinaan 

secara terus menerus kepada para pustakawannya. 

Menurut Bafadal (1996) pembinaan terhadap kemampuan petugas dan semangat kerja petugas 

perpustakaan sangat dibutuhkan karena tenaga pustakawan pada lingkungan perpustakaan perguruan 

tinggi dituntut selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan dengan moral kerja 

yang tinggi petugas perpustakaan perguruan tinggi akan mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh 

semangat, penuh kegairahan dan semata-mata mengabdikan dirinya untuk kepentingan pendidikan 

bangsa. Oleh sebab itu kemampuan dan moral kerja petugas perpustakaan perguruan tinggi dibina dan 

dikembangkan secara terus menerus. 

 

TUJUAN 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk meneliti adanya hubungan antara kualitas sumber daya pustakawan terhadap kinerja 

pustakawan pada bagian pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Lampung. 

2. Meneliti adanya hubungan antara disiplin kerja pustakawan terhadap kinerja pustakawan pada 

bagian pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Lampung.  

3. Meneliti adanya hubungan antara kualitas sumber daya pustakawan, disiplin kerja terhadap 

kinerja pustakawan pada bagian pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri 

Lampung. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Radin Intan 

Lampung, yang berada di wilayah Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. UPT Perpustakaan ini 

dipilih sebagai tempat penelitian selain disebabkan pertimbangan praktis, mudah dijangkau. Namun 

yang lebih penting peneliti melihat bahwa keberadaan pepustakaan Universitas Islam Negeri Radin 

Intan Lampung sudah cukup bagus dilihat dari segi koleksi sudah cukup banyak, fasilitas yang tersedia 

untuk mendukung pelayanan sudah cukup bagus dan tenaga  pustakawan juga cukup memadai. Namun 

permasalahannya kenapa para pengguna perpustakaan belum memanfaatkan secara maksimal 

pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri  Radin Intan Lampung. Hal ini 

dilihat dari jumlah pengunjung yang memanfaatakan perpustakaan masih sedikit dibanding dengan 

jumlah mahasiswa  anggota perpustakaan yang terdaftar. Apakah ada faktor ini terkait dengan kualitas 

sumder daya manusia atau ada faktor lain yang berhubungan. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, lama penelitian kurang lebih 

3 bulan. Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas sumber daya 

pustakawan 

(X1) 

Disiplin Kerja 

 (X3) 

 
Kinerja Pustakawan dalam 

Bidang Pelayanan Perpustakaan 

(Y) 
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HASIL PENELITIAN 

Prestasi UPT Perpusatakaan sama seperti lembaga lainnya dilihat dari kinerja pegawainya. 

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel kinerja pustakawan pada UPT Perpustakaan Univeristas 

Radin Intan Lampung. 

Tabel 1. Kinerja Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Radin Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik - - 

27 - 38 Baik - - 

39 - 50 Cukup Baik 14,00 46,67 

51 - 62 Baik 16,00 53,33 

Jumlah   30,00 100,00 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakawan adalah baik. Hal ini 

ditunjukkan sebanyak 16 orang pustakawan (53,33%) memiliki kinerja dengan kategori baik. Namun 

kinerja pegawai ini masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat 14 orang pustakawan (46,67%) 

yang memiliki kinerja cukup baik.  

Pencapaian kinerja suatu lembaga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pada 

umumnya lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang baik akan memiliki kinerja organisasi 

yang baik. Gambaran kualitas sumber daya manusia pada UPT Perpustakaan Univeristas Radin Inten 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2  Kualitas Sumber Daya Manusia Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Radin Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik - - 

27 - 38 Baik - - 

39 - 50 Cukup Baik 4 13,33 

51 - 62 Baik 26 86,67 

Jumlah   30,00 100,00 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakawan adalah baik. Hal ini 

ditunjukkan sebanyak 26 orang pustakawan (86,67%) memiliki kinerja dengan kategori baik, 

sedangkan yang memiliki kualitas SDM cukup baik adalah hanya 4 orang pustakawan (13,33%).  

 

Disiplin Kerja 

Selain kualitas SDM salah satu kunci untuk mencapai kinerja yang baik adalah adanya disiplin 

kerja pegawai. Hasil penelitian tentang disiplin kerja pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas 

Radin Intan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3  Disiplin Kerja Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Radin Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik             -              -  

27 - 38 Baik             -              -  

39 - 50 Cukup Baik 12 40,00 

51 - 62 Baik 18 60,00 

Jumlah   30,00 100,00 
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Pada Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakawan memiliki disiplin kerja yang 

baik yaitu sebanyak 18 orang pustakawan (60%). Namun masih terdapat 12 orang pustakawan 

(40,00%) memiliki kualitas sumber daya dengan kategori cukup baik. 

 

PEMBAHASAN 

Prestasi UPT Perpusatakaan sama seperti lembaga lainnya dilihat dari kinerja pegawainya. 

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel kinerja pustakawan pada UPT Perpustakaan Universitas 

Radin Intan Lampung. 

 

1. Kinerja 

Tabel 1. Kinerja Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Radin Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik             -              -  

27 - 38 Baik             -              -  

39 - 50 Cukup Baik       14,00        46,67  

51 - 62 Baik       16,00        53,33  

Jumlah   30,00 100,00 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakwan adalah baik. Hal ini ditunjukkan 

sebanyaka 16 orang pustakawaan (53,33%) memiliki kinerja dengan kategori baik. Namun kinerja 

pegawai ini masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat 14 orang pustakawan (46,67%) yang 

memiliki kinerja cukup baik.  

 

2. Kualtitas Sumber Daya Manusia 

Pencapaian kinerja suatu Lembaga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.  

Pada umumnya lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang baik akan memiliki kinerja 

organisasi yang baik. Gambaran kualitas sumber daya manusia pada UPT Perpustakaan Universitas 

Radin Intan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah : 

Tabel 2 Kualitas Sumber daya Manusia Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Radin Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik             -              -  

27 - 38 Baik             -              -  

39 - 50 Cukup Baik 4 13,33 

51 - 62 Baik 26 86,67 

Jumlah   30,00 100,00 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakwan adalah baik. Hal ini ditunjukkan 

sebanyaka 26 orang pustakawaan (86,67%) memiliki kinerja dengan kategori baik, sedangkan yang 

memiliki kualitas SDM cukup baik adalah hanya 4 orang pustakawan (13,33%). 

 

3.  Disiplin Kerja 

Selain kualitas SDM salah satu kunci untuk mencapai kinerja yang baik adalah adanya disiplin 

kerja pegawai. Hasil penelitian tentang disiplin kerja pustakawan di UPT Perpustakaan Univeristas 

Radin Intan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. 
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Tabel 3 Disiplin Kerja Pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Raden Intan 

Interval Kategori Jumlah (orang) % 

15 - 26 Tidak Baik -             -  

27 - 38 Baik -             -  

39 - 50 Cukup Baik 12 40,00 

51 - 62 Baik 18 60,00 

Jumlah   30,00 100,00 

 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar kinerja pustakawan memiliki disiplin kerja yang 

baik yaitu sebanyak 18 orang pustakawan (60%). Namun masih terdapat 12 orang pustakawan 

(40,00%) memiliki kualitas sumber daya dengan kategori cukup baik. 

 

1.  Hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Pustakawan.   

Berdasarkan hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kinerja pustakawan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber 

daya manusia merupakan salah faktor yang mentukan kinerja pegawai.  Hal lain adalah bahwa kualitas 

sumber daya manusia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja pustakawan yaitu 

83,4%. 

Adanya hubungan antara kualitas sumber daya manusia terlihat dari secara umum kualitas 

sumber daya manusia pustakawan adalah baik berbanding dengan lurus dengan kinerja juga secara 

umum adalah baik.  Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan kinerjanya.  

Hal ini sejalan dengang pendapat Sedarmayanti (2001:16), mengatakan bahwa sumber daya manusia 

yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak 

dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. 

 

2. Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pustakawan 

“Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis”. Pada umumnya 

aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam organisasi mengacu peningkatan kinerja pegawai.  

Hal ini menggambarkan bahwa disiplin adalah salah satu faktor yang menentukan kinerja pegawai.  

Hal ini terbukti pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara disipilin 

kerja dengan kinerja.  Kontribusi disiplin kerja terhadap kinerja pustakawan cukup besar yaitu 68,5%. 

Hasil penelitian juga menemukan tingkat keeratan hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja 

adalah sangat erat. 

 

3.  Hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pustakawan.   

Pada pembahasan sebelumnya ditentukan bahwa secara kualitas sumber daya manusia dan 

disiplin kerja secara parsial berhubungan dengan kinerja pustakawan. Namun secara simultan 

(Bersama-sama) keduanya juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja pustakawan. Jika 

dibandingkan tingkat keeratan hubungan dengan besarnya kontribusi, maka secara simultan kualitas 

sumber daya manusia dan disiplin kerja lebih memiliki keeratan hubungan dengan kontribusi yang 

lebih tinggi dibandingkan secara parsial. Besarnya kontribusi adalah 83,7% jauh lebih tinggi 

dibandingkan secara parsial yaitu masing-masing untuk kualitas SDM sebesar 83,4% dan disiplin 

kerja 68,5%. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

1) Kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan positif dengan kinerja pustakawan.  

Semakin baik sumber daya manusia semakin baik kinerja pustakawan. 

2) Kualitas disiplin kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja pustakawan. Semakin baik 

disiplin kerja semakin baik kinerja pustakawan. 

3) Kualitas sumber daya manusia dan disiplin kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja 

pustakawan. Semakin baik sumber daya manusia dan disiplin semakin baik kinerja 

pustakawan. 
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ABSTRAK 
 

Revolusi 4.0 yang di tandai semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi telah mengubah gaya hidup manusia modern secara fundamental 

dalam seluruh dimensi kehidupan. Informasi sebagai konten utama sangatlah 

mudah diakses kapan dan di manapun. Memasuki seluruh aspek kehidupan 

manusia, seluruh ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Literasi digital 

menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini. Sebab kemajuan teknologi 

yang tidak diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi 

modern, niscaya akan memberikan dampak buruk bagi peradaban 

manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi digital 

khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan 

studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital di kalangan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta semakin meningkat hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan literasi informasi 

yang diadakan di perpustakaan. Dari 12 fakultas yang ada di UMS sebanyak 4 

fakultas yang mahasiswanya paling banyak mengikuti pelatihan literasi informasi 

yang diadakan oleh perpustakaan yaitu mahasiswa FKIP sebanyak 22%, mahasiswa 

FE sebanyak 18%, mahasiswa FT sebanyak 15% dan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan sebanyak 18%.  Ini memberikan gambaran bahwa peran Perpustakaan 

UMS dalam memberikan kontribusi untuk mengarahkan mahasiswa baru untuk 

mendapatkan informasi yang tepat baik secara konvensional dan online  dari 

sumber informasi yang tepat, relevan dan kredibel. Melalui komunikasi yang efektif 

dan pelatihan-pelatihan lirerasi informasi diharapkan terus meningkatkan 

kemampuan literasi digital di kalangan sivitas akademika.   

 

Kata kunci: Revolusi 4.0 Literasi digital, informasi, komunikasi, perpustakaan UMS 

 

 
PENDAHULUAN 

Dunia kini memasuki era yang serba digital yang merupakan puncak revolusi keempat, atau 

dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan hadirnya teknologi serba canggih 

berbasis teknologi serba digital yang melahirkan informasi yang serba cepat dan canggih melalui 

perangkat dengan Information Communication and tecknology (ICT) berupa yaitu teknologi komputer 

dengan derivatifnya misalnya desktop, laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Kehidupan 

manusia berubah signifikan secara fundamental.  Memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, seluruh 

ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru memberikan dampak 

positif sekaligus membawa dampak negatif yang tidak bisa ditangkal begitu saja. Kemajuan yang 

membawa kegagapan baru dalam budaya, dan ini dialami oleh semua bangsa. Perkembangan 

teknologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya, yaitu 

cyberspace. Merubah dunia nyata ke dunia serba virtual dan maya, terjadi migrasi besar-besaran 

dalam tatanan kehidupan manusia dari jagat nyata ke jagat maya. 
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Sementara perguruan tinggi yang maju telah mengadopsi tekonolgi revolusi 4.0 dalam 

penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi seperti, kuliah jarak jauh (distance learning/ 

digital learning) bahkan sangat memungkinkan untuk berkembang menjadi cyber university sebagai 

sebuah loncatan dari revolusi digital yang tidak bisa dielakkan lagi. (Nashir: 2018: 7) 

Media sosial yang merupakan bagian kecil dari gatra revolusi 4.0, dapat dikatakan sebagai 

indikator utama atau sebagai matra yang paling update. Migrasi humanitas ini telah menimbulkan 

perubahan besar tentang bagaimana setiap orang menjalani dan memaknai kehidupan di dunia virtual 

sebagai peradaban tersendiri. Komunikasi sosial sebagai cara membangun relasi-relasi natural 

(alamiah) dan konvensional, kini dilakukan dengan cara yang baru secara artifisial. Cyberspace 

menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar-mungkin nanti seluruhnya-oleh model 

kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam kini diambil 

alih oleh substitusi teknologisnya, yang disebut kehidupan artifisial (artificial life).(Piliang, 2012: 144-

145) 

Revolusi 4.0 melahirkan generasi baru yang disebut sebagai digital native generation yang 

mengatakan sudah saatnya masyarakat tidak perlu mendatangi perpustakaan untuk mencari 

pengetahuan atau informasi. Dunia telah berubah. Kita mulai memasuki. Informasi dapat dicari 

melalui gadget di tangan yang terhubung ke internet. Perpustakaan mestinya segera merespon kondisi 

ini, perpustakaan juga harus berubah, berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

perpustakaan harus diubah sehingga mereka dapat mengakomodasi kebutuhan digital native. 

Perpustakaan tidak hanya dijadikan tempat untuk meminjam buku, tetapi juga tempat untuk 

melakukan diskusi, menonton video, mendengarkan audio, dan tentu saja materi online serta game. 

Menurut Fatmawati (2017:24) bahwa sebuah kemampuan akan tantangan untuk membangun 

komunikasi 2 arah antara pustakawan dan pemustaka, karena interaksi diantara mereka dapat 

menghasilkan informasi baru yang lebih akurat. Namun demikian, meskipun media sosial telah 

memainkan peran penting dalam membangun perpustakaan digital, ada peran utama lainnya terkait 

pendidikan pemustaka. Peran ini untuk memberikan gambaran perpustakaan digital, mengajari 

pemustaka bagaimana menggunakan perpustakaan digital, memperkenalkan fitur yang berbeda dari 

perpustakaan digital, dan merekomendasikan perpustakaan digital lainnya yang berbeda berdasarkan 

format maupun kriteria lainnya 

Pertumbuhan sangat pesat dari waktu ke waktu sebagaimana survey yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1. Data 

tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan internet 

adalah sebagai aktivis sosial media. Sangatlah ironis di era milenial ini bahwa, kemajuan teknologi 

informasi melalui akses internet berdampak bak pisau bermata dua, satu sisi memberikan kemanfaatan 

bagaimana mendapatkan informasi secara lebih efektif dan efisien, tetapi disisi lain memberikan 

dampak yang luas pada ranah kehidupan baik secara pribadi dan sosial karena pengaruh dari masifnya 

serbuan informasi tanpa hijab. Multi dimensi approach sebagai alternatif untuk tetap memberikan 

proses pembelajaran masyarakat supaya terdidik secara digital, melek teknologi sekaligus cerdas, 

kreatif dan berbudaya. Kemampuan mencari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, 

menjadi sangat krusial di tengah tumbuhnya percepatan teknologi digital saat ini. Kemampuan literasi 

digital yang menghasilkan informasi bermakna menjadi sesuatu yang sangat-sangat strategis untuk 

menjawab tantangan yang nyaris tak terbendung.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Informasi” berasal dari bahasa latin yaitu  

“informare” yang berarti  membentuk melalui pendidikan.  Sedangkan informasi mengandung arti   

penerangan, pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu berita. Sedangkan kata “bermakna”  

mengandung arti; mempunyai (mengandung) arti penting. “Literasi” dalam KBBI berarti pengetahuan 
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atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu misal komputer, sementara arti kata “digital” 

berarti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu dengan menggunakan 

jemari tangan. Jadi memberikan gambaran bahwa kemajuan teknologi komputer dan internet selalu 

menggunakan keypad oriented atau selalu menggunakan tombol atau keyboard. Literasi digital 

merupakan pengertian literasi informasi secara keseluruhan. Banyak pakar yang memberikan difinisi 

termasuk adalah diantaranya adalah Paul Gilster (1997:6) yaitu : 

Digital literacy as the ability to understand and use information in multiple 

formats from a wide variety of sources when it is presented via computers» 

And, particularly, through the medium of the internet.  

Paul Gilsterdalam buku “Digital Literacy” memberi definisi bahwa literasi digital adalah 

kemampuan untuk memahami sebuah informasi dan kemampuan menggunakan informasi dalam 

berbagai format dari berbagai sumber terutama yang disajikan melalui komputer.  Sementara Belshaw 

(2011:206) menyatakan bahwa Outlines eight key elements that characterize digital literacies atau  

karakteristik literasi digital yang mencakup delapan elemen, adalah sebagai berikut: 

a. Culture atau budaya merupakan kemampuan untuk memahami informasi konteks online 

antara satu dengan yang lainnya untuk bisa berinteraksi secara tepat dan pas.  

b. Cognitive (kognitif) merupakan mengkoseptualitaskan informasi digital dan bukan secara 

teknis dalam menggunakan perangkap atau alat.  

c. Konstruktif (constructive) berarti kemampuan untuk membuat dan memodifikasi informasi 

secara remix.  

d. Komunikatif (communicative) berarti kemampuan untuk memahami cara kerja media 

komunikasi.  

e. Percaya diri (confiden) berarti kemampuan bahwa ada keyakinan dalam penggunaan teknologi 

dan kecapakan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi dan terhindar dari manipulasi  

dari alat teknologi tersebut.  

f. Kreatif (creative) berarti kemampuan untuk menemukan ide dan cara-cara baru pada hal-hal 

yang baru serta menggunakan alat-alat baru pula.  

g. Kritis (critical) berarti kemampuan mendapatkan kebutuhan informasi secara akurasi dan 

kritis dalam memahami sumber informasi yang temukan dan secara mendalam dalam proses 

penelusuran informasi.  

h. Civic (civic) berarti kemampuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan teknologi untuk 

memberi arti pada tataran sipil dan aksi-aksi sosial. .  

Literasi juga merupakan kombinasi pengetahuan tentang sumber daya, pengetahuan tentang 

produksi pesan, dan pengetahuan tentang cara diseminasinya. Jadi orang yang literat perlu paham 

tentang potensi sumber daya dan bagaimana memanfaatkan sumber daya itu. Dan selanjutnya 

kemampuan dengan keterampilan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk komunikasi lebih 

luas (Pendit, 2008:72). Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting 

yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama 

pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh 

dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda 

dengan generasi sebelumnya (Mendikbud, 2017:4). Dari beberapa pengertian di atas, pengertian 

literasi digital merupakan skill yang dimiliki untuk memahami dan menggunakan informasi dalam 

banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Literasi digital 

memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja lebih efektif, dan 

peningkatan produktivitas seseorang. Kemampuan untuk berkomunikasi, menyeleksi informasi, 

mengindentifikasi dan mendesimilasikan informasi kembali. 

Informasi diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, sebuah informasi yang digunakan 

harus informasi ilmiah, ketersediaan informasi ilmiah memiliki hubungan erat dengan sumber 
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informasi, sistem komunikasi ilmiah, dan cara memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, 

sebaiknya mahasiswa proaktif dan memprioritaskan pemanfaatan jurnal sebagai referensi karena 

merupakan bahan rujukan terkini atau up to date dan memberi makna tersendiri dalam proses 

pembelajaran dan penelitian. 

 

METODE  

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan 

teknik dokumen bahan referensi dan studi pustaka.  

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini berusaha untuk memaparkan pentingnya seorang masyarakat terdidik dalam hal 

ini adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi digital supaya mampu mendeteksi, 

menemukan dan  informasi yang valid, reliable dan akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penetrasi pengguna internet terbesar di 

dunia. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

tahun 2017, dari jumlah penduduk Indonesia 262 juta, total jumlah pengguna Internet di Indonesia 

143,26 juta orang, naik cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari tahun 2016 dalam 

angka132,7 juta orang. Survey APJII bahwa dalam bidang pendidikan bahwa tiga urutan teratas 

penggunaan internet sebesar 55,30% digunakan untuk mencari artikel ilmiah, pada peringkat kedua 

49,67% digunakan untuk melihat video tutorial dan selanjutnya untuk share artikel sebesar 21,73%. 

Akan tetapi, sesuai dengan riset yang dilansir oleh APPJI tahun 2018, sebagai berikut:  

 
Gambar 1: Pemanfaatan layanan internet yang di akses 

 

Banyak hal positif yang bisa diambil dari pemanfaatan internet tersebut, seperti akses 

informasi yang sangat cepat serta bisa berkomunikasi dengan berbagai teman dari belahan dunia 

manapun. Tapi yang tidak boleh kita lupakan juga bahwa teknologi tersebut mempunyai dampak 

negatif apabila penggunaannya tidak disertai dengan nilai-nilai dan etika komunikasi online. 

Keterampilan digital mencakup kemampuan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh 

perkembangan kemajuan ICT, dan menggunakannya secara kritis dan inovatif dalam pendidikan dan 

pekerjaan, juga kemampuan untuk kritis terhadap sumber informasi dan menilai konten yang di 

sajikan. Penggunaan alat digital adalah keterampilan yang harus dimiliki, dipertahankan, dan terus 

dikembangkan oleh individu masing-masing. Namun tetap digunakan keterampilan tersebut untuk 

tetap menjadi pengguna gadget yang terampil dan tetap kritis secara teknis. Kemampuan dalam 
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mengasah keterampilan berliterasi dikenal dengan keterampilan multi literacies dalam literasi digital 

dibagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi teknis,  kognitif, dan sosial-emosional. 

Menurut Ng (2012) literasi digital merupakan hasil dari hubungan tiga dimensi yang saling 

berkaitan yaitu (i) dimensi teknis (ii) dimensi kognitif dan (iii) dimensi sosial-emosional. Hubungan 

antara dimensi-dimensi ini ditunjukkan pada Gambar. 2. 

 
Gambar 2: Digital literacy model Ng  (2012) 

 

Pembahasan berikut mendiskripsikan lebih luas tiga dimensi literasi digital menurut Ng (2012) dengan 

kondisi menurut aktivitas leterasi digital yang diselaraskan dengan Perpustakaan UMS. 

 

4.1 Dimensi Technical 

APJII merilis bahwa golong melenial yaitu usia sekitar 19-34 tahun menduduki ranking 

pertama dengan jumlah 49.52% pengguna internet di Indonesia. Mereka mengakses internet mencapai 

7 jam per hari. Berikut data lengkap seperti dalam survey APJII pada gambar 3 berikut:. 

 
Gambar 3. Durasi penggunaan internet 

 

Dalam survey di Perpustakaan UMS bahwa dari 10 mahasiswa UMS memiliki laptop dan 

smartphone sekaligus untuk akses internet dan sosial media dan komunikasi. Mereka memiliki 

kemampuan dasar operasi windows dan internet akses. Mereka  mampu mengolah informasi dari hasil 

ulang ataupun mendisiminasikan, mampu belajar cepat dan autodidak untuk memperlancar 

pengoperasian komputer dan perangkat lain. Bahkan sebagian mereka telah merancang aplikasi untuk 

hal-hal tertentu dan pembuatan games. Mereka memanfaatkan icon-icon dalam perangkat tertentu dan 

aplikasi tertentu untuk kepentingan mereka agar lebih berselancar lebih nyaman. Disisi lain aktivitas di 

Perpustakaan UMS dalam akses internet terus mengalami peningkatan, di samping belajar, browsing, 

searching melalui perangkat yang dimilikinya atau melalui perangkat yang ada di Perpustakaan UMS. 

Berikut data kondisi aktivitas akses internet yang dilakukan pemustaka di Perpustakaan UMS terutama 

di ruang KKI (Koleksi Karya Ilmiah) dan komputer. 
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Gambar 4 Aktifitas  akses internet di Perpustakaan UMS 

 

Kondisi tersebut juga memberikan gambaran bahwa akses sosial media tetap menempati 

posisi tertinggi, diikuti yang kedua browsing ding search engine dan pemanfaatan email. Suasana 

intelektual masih dirasa jauh dari harapan, misalnya untuk perkuliahan dan pencarian artikel misalnya. 

Semoga ini sekedar asumsi saja boleh jadi mereka memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana rekreasi 

di samping untuk belajar dan penelitian. 

Tak kalah pentingnya dalam kemampuan instrumental adalah kemampuan dalam penelusuran 

informasi berbasis internet. Maka butuh strategi khusus agar dalam penelusuran informasi mendapat 

informasi yang relevan, cepat, akurat. Mengapa keahlian khusus dalam penelusuran informasi ini perlu 

skill tersendiri.  Menurut Purwono (2008:10) strategi penelusuran informasi di internet perlu dilakukan 

karena informasi yang tersedia sangat banyak bahkan melimpah, untuk memperoleh informasi yang 

relevan dan presisi temuan yang lebih kecil, untuk menghemat waktu pencarian,  untuk mempermudah 

pencarian. Strategi penelusuran informasi di internet mencakup sebagai berikut:  

a. Menentukan kata kunci 

Penentuan kata kunci sangatlah menentukan dari hasil yang akan didapatkan dalam proses 

penelusuran. Setiap huruf, spasi dan karakter yang diketikkan akan memberikan hasil yang 

berbeda pula. Selain itu juga harus diperhatikan bahwa kata kunci yang dipilih hendaknya 

disesuaikan dengan subyek yang diinginkan, dan cakupan subyek terkait. Pengayaan subyek 

terkait dapat digali dari kamus, ensiklopedi, thesaurus, membaca buku, atau menanyakan 

kepada pakar. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menentukan kata kunci adalah dengan 

memperhatikan sinonim, singkatan, perubahan kata dasar, istilah ilmiah dan sebagainya.  

b. Memanfaatkan fasilitas pencarian di search engine 

Fasilitas yang ada pada mesin pencarian (search engine), secara umum fasilitas tersebut juga 

ada pada search engine lain pula yaitu ebagai berikut:  

 Logika Boolean (Boolean logic) AND, OR, NOT, dapat digunakan untuk menelusur 

dari gabungan kata 

 Frasa (Phrase search), yaitu penggabungan beberapa kata agar tidak ditelusur secara 

terpisah oleh mesin pencari 

 Pemenggalan (Truncation), yaitu fasilitas pencarian untuk pemenggalan kata 

 Pembatasan field, fasilitas ini dipergunakan untuk penelusur yang ingin membatasi 

 Format tertentu yang diinginkan, misalnya format pdf., ppt., doc. dan sebagainya 

 Langsung ke alamat situs (URL) tertentu yang kita inginkan 

 Case sensitive, yaitu pencarian dengan huruf besar dan huruf kecil yang akan 

 Penelusuran dengan menggunakan Basic search, Advanced Search, Publication 

search dan sebagainya (Purwono, 2008:11).  
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4.2 Dimensi Cognitif 

4.2.1 Kemampuan mengevaluasi informasi 

Kemampuan yang terus harus di asah agar mampu menginterpretasi data baik teks, gambar, 

suara, maupun perpaduannya. Perkembangan begitu cepat sehingga pengguna hurus adaptif. 

Kemampuan adaptif terhadap informasi yang update ini akan membawa pengguna internet semakin 

kritis, kreatif dan inovatif dan mampu menghindarkan dari informasi yang tidak shohih dan tidak atau 

tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak memberi manfaat. Kemampuan mengevaluasi informasi 

ini sangat penting mengingat saat ini beragam informasi terpapar bebas, apakah pengguna internet itu 

merupakan target atau audiens yang layak mengakses informasi itu. Dengan kemampuan 

mengevaluasi ini, informasi yang tidak tepat sasaran dapat secara cerdas ditolak oleh para pengguna. 

Menurut Umi Proboyekti (2018:4) didalam menilai sebuah konten sumber informasi, di antaranya : 

a. Autoritatif  harus memperhatikan kepengarangannya, yaitu penulis apakah memang keahliannya 

atau kompeten dalam bidang yang ia tulis tersebut. Daftar sitasi yang dipakai dalam penyajian 

informasi dan dokumen tersebut sudah benar atau belum. 

b. Akurasi memberikan informasi terkait dengan penulisnya apakah sang penulis memberikan 

informasi jatidirinya baik email atau kontak yang lain sebagai bentuk tanggung jawab 

penyampaian informasi, siapakah yang memverifikasi atau menanggapi informasi tersebut, bila 

itu tentang jurnal-jurnal ilmiah biasanya selalu tertera tulisan peer review.  

c. Objektivitas memberikan gambaran tentang dibuatnya situs tersebut dan apa pula tujuannya dan 

diperuntukkan untuk kalangan berbasis tertentu, termasuk  di dalamnya adalah audien dari situs 

tersebut serta penyajian sebuah inforamasi di sajikan secara detail atau tidak. 

d. Currency (kekinian) menyajikan kapan sebuah informasi dibuat dan kapan di update, masih 

relevan atau sudah tertinggal, maka informasi yang lagi menjadi sebuah pertimbangan tersendiri.  

e. Coverage (cakupan) informasi yang disajikan dengan obyektifitas tinggi dan didukung dengan 

data reable dan fakta yang ada. 

 

4.2.2 Kemampuan Menghasilkan Informasi 

Informasi baik produk baru atau modifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi 

yang berkualitas yang didukung oleh data-data yang kredibel, valid dan relevan. Informasi yang 

berkualitas harus terus di produksi agar mendominasi informasi-informasi hoax. Perguruan tinggi 

diharapkan mampu menciptakan karya-karya intelektual yang tentunya sudah melalui proses 

bimbingan dari informasi yang  bisa dipertanggungjawabaan. Perpustakaan UMS saat ini telah 

memiliki koleksi e-resourses local konten berupa publikasi ilmiah mencapai 48.055 file yang dapat di 

akses langsung oleh penggunjung online melalui http://eprints.ums.ac.id/view/divisions/divisions/. 

 
Gambar 5. Jumlah koleksi local content perpustakaan UMS 

Sementara untuk jurnal terbitan UMS berjumlah 45 jurnal ilmiah dan yang telah terakreditasi 

berjumlah 24 jurnal. Dan ini dapat di akses di: http://lppi.ums.ac.id/jurnal-data. 

http://eprints.ums.ac.id/view/divisions/divisions/
http://lppi.ums.ac.id/jurnal-data
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4.3 Dimensi Social-Emotional (Tanggung jawab Sosial) 

Kemampuan ini sebagai sebuah kemampuan etika intelektual dari informasi yang di akses, 

dihasilkan dan dishare agar tidak terjadi informasi yang tidak bertanggungjawab. Pada tingkatan ini, 

kemampuan pengguna internet untuk dapat mengasah kepekaan akan informasi yang menjadi karya 

cipta orang lain, pengetahuan tentang bagaimana menghindari plagiarism ataupun selfplagiarism 

sudah semakin memprihatinkan. Keprihatinan yang mendalam bahwa dunia pendidikan pun tak luput 

sebagai produsen, penyebar berita-berita hoax dan menyesatkan. Semakin nyata lagi betapa masih 

terbatasnya taraf literasi digital bangsa kita pada saat berpuluh bahkan mungkin beratus laporan 

penipuan, salah paham akibat berita ‘hoax’. Informasi yang belum jelas kebenarannya seakan menjadi 

suguhan tidak hanya setiap hari bahkan setiap menit. 

Tabel 1 Konten Aduan pada komunikasi online 

No Konten Aduan Jumlah Aduan 

1. Sara dan kebencian 13.829 

2. Pornografi 13.120 

3. Berita bohong/hoax 6.973 

4. Lain-lain 8899 

Total Aduan 42.821 

Sumber: Koran Jakarta diberitakan bahwa data yang dihimpun dari  tanggal 

1 Januari sampai 18 September 2017,  

 
Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang 

kritis-kreatif. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan 

kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-

sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam 

bidang pendidikan dan kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017: 10) 

Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih jauh dari literasi digital sebagai sebuah komunikasi 

beradab antar peselancar online. Mereka melakukan eforia komunikasi, saatnya berpendapat, 

menuangkan ide sebagai citizen jurnalitik namun sangat disayangkan kadang gagasan yang dituangkan 

masih jauh dari etika kejurnalistikkan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, di 

kalangan masyarakat terdidikpun terkadang masih jauh dari komunikasi yang menyejukkan. 

Sebagaimana data di bawah menunjukkan bahwa masyarakat kampus juga masih terkena imbas dari 

kondisi produksi informasi yang hanya sekedar di modifikasi dan masih jauh dari rasa 

tanggungjawaban intelektual yang mestinya terjadi di masyarakat lebih terdidik.  

 

Tabel 2. Permohonan Pengecekan Turnitin Bulan Januari-Maret 2018 Perpustakaan UMS 

Month 
Active 

Classes 

Active 

Instructor

s 

Submi

ssions 

0% 

Similarit

y 

1-24% 

Similarit

y 

25-49% 

Similarit

y 

50-74% 

Similarit

y 

75-100% 

Similarit

y 

Similarit

y Reports 

January 53 19 3394 65 1806 1897 639 475 4882 

Februar

y 
44 24 1387 37 1003 1170 310 156 2676 

March 60 29 1777 37 800 820 238 244 2139 

Total 157 72 6558 139 3609 3887 1187 875 9697 

   
2% 55% 59% 18% 13% 

  
Sumber: Statistik turnitin 2 April 2018 

 
Data di atas menunjukkan pembuatan artikelpun masih banyak yang masuk dalam kondisi 

plagiat, hampir 60% terdeteksi plagiarism Dan masih sedikit atau 2% yang betul-betul bagus dalam 

pembuatan publikasi ilmiah. Untuk itu perlunya pemahaman sejak dini untuk mendapatkan informasi 

yang tepat dan sehat. Perpustakaan mesti mengambil peran untuk memberikan pendidikan pemakai 

bagaimana sumber informasi yang sehat bisa diambil, diolah, dimodifikasi dan dishare. Berikut data 
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yang memberikan gambaran peran perpustakaan dengan pendidikan kepada pemakai baik melalui 

usereducation, pelatihan literasi dan bimbingan citasi dalam penulisan. 

 

 
Gambar 5. Grafik peserta User Education (UE) 

 

Data mahasiswa baru yang mengikuti user education mencapai 90% dari seluruh fakultas 

yang ada. Ini memberikan gambaran bahwa peran Perpustakaan UMS telah memberikan kontribusi 

untuk mengarahkan mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang tepat baik secara 

konvensional dan online dari sumber informasi yang tepat, relevan dan kredibel. Perpustakaan UMS 

juga mempunyai program mandiri berupa pelatihan literasi informasi yang diberikan kepada 

pemustaka Berikut data pelatihan literasi informsi yang diadakan oleh perpustakaan UMS. 

Tabel 3 Pelatihan Literasi Informasi di Perpustakaan UMS Bulan Januari - Mei 2018 

No. Literasi Informasi Jumlah 

1 Sumber informasi Perpustakaan 89 

2 Turnitin 228 

3 Jurnal Online 109 

4 Mendeley 75 

Jumlah 501 

Sumber: Data pelatihan Perpustakaan UMS tahun 2018 

 

Pelatihan-pelatihan tersebut paling tidak memberikan pengaruh dengan meningkatnya akses 

pada sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikut data akses online sivitas 

akademika UMS dalam penelusuran jurnal online terbitan UMS. 

 
Gambar 6. Grafik Pemanfaatan Jurnal Terbitan UMS secara online 

 

Dari tiga dimensi model Ng (2012) literasi digital yang telah di laksanakan di UMS telah 

memberikan angin segar kepada iklim komunikasi intelektual yang lebih baik. Dari waktu ke waktu 

diharapkan melalui peningkatan seiring program-program literasi informasi yang di peruntukkan 

kepada para pemustaka. Kemampuan teknis, kognitif dan sosial-emosional akan memberikan 

kontribusi mendapatkan informasi yang lebih bermakna sebagai bekal mengantisipasi information 

explosion. 

 

22%

18%

5%15%4%
4%

8%

17%

2%
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KESIMPULAN 

Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan digital seseorang di dunia modern 

harus memiliki komptensi digitalcitizenship berupa kemampuan intrumentalia atau penguasaan 

menjalankan perangkat, kemampuan mengevaluasi informasi, kemampuan menghasilkan informasi, 

dan kemampuan memahami tanggung jawab sosial.  

Menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan 

dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang 

dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan 

aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk 

mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan 

negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.  

Informasi diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, sebuah informasi yang digunakan 

harus informasi ilmiah, ketersediaan informasi ilmiah memiliki hubungan erat dengan sumber 

informasi, sistem komunikasi ilmiah, dan cara memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, 

sebaiknya mahasiswa lebih aktif dalam memanfaatkan jurnal elektronik sebagai referensi karena 

merupakan bahan rujukan terkini atau up to date dan tentunya akan mendapatkan informasi yang lebih 

bermakna. 

Sumber referensi digital yang dimiliki perpustakaan hendaknya mulai di promosikan agar 

tingkat pemanfaatannya tinggi dan yang penting telah mengambil peran bahwa perpustakaan sebagai 

sarana mendapatkan informasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan itu dapat terus 

dilakukan melalui kegiatan literasi informasi dan literasi digital yang dapat dilaksankan secara mandiri 

atau bekerja sama dengan pihak lain. Kemampuan literasi digital yang terus terasah akan dapat 

meningkatkan skill dalam mengevaluasi informasi dan menghasilkan hasil penelusuran informasi yang 

tepat, relevan, kredibel dan bermakna. Dan tak kalah pentingnya kemampuan literasi digital yang baik 

akan mampu menghasilkan informasi yang bermakna baik untuk diri dan masyarakat serta 

memberikan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. 
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ABSTRAK 
 

Standardisasi adalah hal penting dalam tingkat persaingan, sehingga diperlukan 

budaya standar termasuk di Universitas Jember (UNEJ) melalui layanan di SNI 

Corner. Laporan pengunjung, menunjukkan 963 orang (32,1%) rata-rata per bulan 

tahun 2016 dan 4.142 orang (34,52%) tahun 2017. Menciptakan budaya standar 

pada dasarnya adalah upaya menciptakan kemampuan sumber daya manusia agar 

terbentuk pola pikir, sikap, perilaku serta budaya standar sesuai dengan 

persyaratan teknis atau peraturan yang dibakukan. Berdasarkan hal tersebut, 

sebagai permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana menciptakan budaya 

standar pada mahasiswa UNEJ melalui layanan SNI Corner? Sedangkan tujuan 

kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menciptakan budaya standar pada 

mahasiswa UNEJ melalui layanan SNI Corner. Metode yang digunakan adalah 

kajian kegiatan/studi kasus mulai Oktober 2016 sampai Desember2017 dengan 

mendeskripsikan kegiatan menciptakan budaya standar pada mahasiswa melalui 

layanan SNI Corner. Pola pikir, sikap, perilaku serta budaya standar harus 

ditanamkan kepada mahasiswa yaitu mengidentifikasi, observasi, wawancara dan 

mendiskripsikan kebutuhan informasi pengunjung SNI Corner, memberikan layanan 

informasi sederhana tentang standardisasi, mensosialisasikan standardisasi melalui 

dokumen SNI. Layanan ini  mencapai 650 mahasiswa (21,67%) di tahun 2016 dan 

2.716 mahasiswa (22,63%) pada tahun 2017. Berikutnya adalah layanan 

pemesanan dokumen SNI baik secara off line maupun online. Layanan ini mencapai 

30 mahasiswa (1,5%) pada tahun 2016 dan 83 mahasiswa (6,92%) pada tahun 

2017. Dengan demikian jika budaya standar yang berasal dalam diri mahasiswa 

dengan didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perilaku sesuai 

dengan aturan maka akan  tertanam dalam diri mahasiswa, secara otomatis akan 

tercermin perilaku mahasiswa dalam menciptakan budaya standar. 

 

Kata kunci: budaya standar, mahasiswa UNEJ,  layanan, SNI Corner 
 

 

PENDAHULUAN 

Standar Nasional Indoensia (SNI) selain sebagai penguat daya saing bangsa, standardisasi juga 

menjadi bagian yang sangat penting dalam tingkat persaingan dunia internasional khususnya dalam 

bidang perdagangan baik tingkat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), China - ASEAN Free Area 

(CAFTA)  maupunWorld Trade Organisation (WTO).  Persaingan tersebut meliputi barang, jasa dan 

sistem. Sehingga diperlukan barang, jasa, sistem, proses dan personal yang berkualitas agar dapat 

bersaing dengan dunia luar. 

Saat ini, masyarakat berhadapan langsung dengan berbagai barang, jasa, sistem, proses, 

atau personal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga masyarakat harus 

mempunyai bekal pengetahuan yang baik tentang standar sebuah produk barang, jasa, sistem, 

proses dan satandar personal. Hal ini sesuai dengan amanah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 

2014 pasal 4 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, sistem, 

proses, atau personal. 
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Pengetahuan SNI dan budaya standar masih dirasa asing bagi masyarakat. Pengetahuan 

masyarakat Indonesia tentang SNI masih rendah. Hal ini menandakan masyarakat belum menjadi 

‘konsumen cerdas’ atau ‘koncer’. Salah satu ciri konsumen cerdas adalah dengan memperhatikan 

ada tidaknya logo SNI saat membeli suatu produk (Rahardjo, 2017). 

 Masyarakat dinilai masih mempertimbangkan harga sebagai prioritas utama. Tidak adanya 

standar pada barang yang akan dibeli dirasa tidak menjadi masalah. Aman atau tidak juga bukan 

menjadi permasalahan yang urgen. Masyarakat harus menyadari pentingnya SNI yang ada di 

produk. Harus SNI, karena produk yang masuk ke Indonesia wajib mematuhi dan menyesuaikan 

dengan aturan yang berlaku. Tujuannya bisa mengetahui kelayakan suatu produk yang akan 

dikonsumsi masyarakat kita (Rahardjo, 2017).  

Melihat kondisi masyarakat yang masih rendah tentang pengetahuan standar,  salah satu upaya 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam pemasyarakatan budaya standar adalah membentuk 

kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pengembangan SNI Corner di Universitas Jember (UNEJ). 

Tujuannya untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi kedua 

belah pihak untuk bersinergi dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian. 

SNI Corner, secara struktural berada di bawah bidang Pengembangan dan Kerjasama UPT 

Perpustakaan UNEJ. SNI Corner merupakan sebuah outlet yang khusus menyediakan dan 

memberikan layanan dokumen SNI dengan topik tertentu, direktori laboratorium dan lembaga 

sertikasi serta  buku referensi untuk pembelajaran mahasiswa mendukung perkuliahan, proses tugas 

akhir dan kegiatan penelitian. Disediakan pula informasi standardisasi serta penilaian kesesuaian 

serta promosi SNI. 

Laporan kemajuan pemanfaatan SNI Corner UNEJ, yang meliputi jumlah pengunjung/ 

pemanfaat SNI Corner secara fisik untuk mendapatkan informasi tentang SNI maupun mendapatkan 

materi/dokumen dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi  pengunjungdi ruang SNI Corner 2016-2017 

Bulan Tahun Keterangan 

2016 2017  

Januari - 242 SNI 

Corner 

UNEJ 

mulai 

Oktober 

2016 

Pebruari - 321 

Maret - 306 

April - 315 

Mei - 323 

Juni - 300 

Juli - 204 

Agustus - 452 

September - 482 

Oktober 378 465 

Nopember 409 411 

Desember 176 321 

Jumlah 963 4.142   

Sumber: Data sekunder, UPT Perpustakaan 2017 

 

Tabel 1.1 menunjukkan pengunjung/visitor di ruang SNI Corner UNEJ sejumlah 963  

pengunjung (32,1%) rata-rata per bulan di tahun 2016 dan 4.142 pengunjung (34,52%) pada tahun 

2017. Pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2016 pengunjung masih kosong, karena 

SNI Corner di UNEJ belum didirikan. Proses menciptakan budaya standar dapat dilakukan melalui 

layanan informasi ringan/sederhana tentang SNI Corner, informasi dokumen SNI dan pemanfaatan 

dokumen SNI. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis mengambil judul “Menciptakan Budaya 

Standar pada Mahasiswa UNEJ melalui Layanan SNI Corner”. 
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TINJAUAN PUSTAKA  

 

Budaya (Kebudayaan) 

Banyak pengertian tentang budaya. Beberapa pengertian budaya diantaranya adalah menurut 

Koentjaraningrat (2000) kebudayaan dari bahasa Sanskerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari 

budhi yang berarti “budi” atau “akal”. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya dari 

budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa. 

Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak 

ada perbedaan dari definsi. Kebudayaan yang disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

Sedangkan budaya menurut Linton (1983) adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan 

pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat 

tertentu. 

KBBI mendefinisikan budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. 

 

Standardisasi 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian 

kesesuaian pasal 1 menyatakan bahwa standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, 

menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan 

secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. 

Sedangkan standar menurut UU No, 20 tahun 2014 adalah persyaratan teknis atau sesuatu 

yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua 

pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, 

keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, 

serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

Menurut Pasal 3 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan sebagai berikut (1) 

Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan 

transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan 

inovasi teknologi; (2) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku, tenaga kerja, dan 

masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun 

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi 

transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. 

 

Layanan SNI Corner 

SNI Corner pertama kali diluncurkan oleh BSN di Jakarta Convention Center (JCC) pada 

acara Bulan Mutu Nasional 2013 dengan harapan para pengguna standar dapat memperoleh 

informasi standardisasi terbaru. 

SNI menurut BSN adalah sebuah standardisasi dari BSN yang berfungsi untuk 

menciptakan standar atau mengukur mutu produk atau jasa di dalam perdagangan untuk  

meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik 

untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Pojok SNI atau SNI Corner berfungsi menjadi tempat sosialisasi dan sumber informasi 

bagi warga kampus dan masyarakat umum terkait segala sesuatu mengenai SNI, prosedur 

pengajuan sertifikasi, dan aplikasi SNI (Rahardjo, 2017). 
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Bagi perguruan tinggi, SNI Corner bermafaat menjadi salah satu dokumen/referensi bahan 

ajar bagi dosen dan mahasiswa, baik dalam perkuliahan maupun dalam melakukan proses 

penelitian.  

SNI Corner yang penempatannya di UPT Perpustakaan UNEJ merupakan pengembangan SNI 

ke-15 setelah Medan, Riau, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, 

Samarinda, dan Makassar (Eminingsih, 2017). 

Layanan SNI Corner di UPT Perpustakaan UNEJ merupakan layanan kepada pemustaka 

dalam pemanfaatan koleksi/ dokumen SNI serta pemanfaatan fasilitas di SNI Corner. Layanan yang 

disajikan bersifat tertutup (close access). Pemustaka tidak diberikan kebebasan dalam pengambilan 

bahan pustaka di jajaran rak koleksi. Selain itu, layanan SNI Corner juga tidak memberikan fasilitas 

pinjaman untuk dibawa pulang oleh pemustaka. Akan tetapi layanan yang diberikan melalui layanan 

baca di tempat, fotocopy dan layanan pemesanan dokumen SNI. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kegiatan/studi kasus pada mahasiswa UNEJ 

yang berkunjung ke SNI Corner mulai Oktober 2016 sampai Desember 2017 dengan mendeskripsikan 

kegiatan menciptakan budaya standar pada mahasiswa melalui layanan SNI Corner. Pola pikir, sikap, 

perilaku serta budaya standar harus ditanamkan kepada mahasiswa yaitu dengan mengidentifikasi, 

observasi, wawancara dan mendiskripsikan kebutuhan informasi pengunjung SNI Corner, 

memberikan layanan informasi sederhana tentang standardisasi, mensosialisasikan standardisasi 

melalui dokumen SNI melalui kegiatan rutin setiap tahun yaitu Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) 

pada mahasiswa baru serta sosialisasi secara personal sesuai kebutuhan, memberikan layanan 

pemesanan dokumen SNI baik secara offline maupun online. Dengan demikian jika budaya standar 

yang berasal dalam diri mahasiswa dengan didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam 

perilaku sesuai dengan aturan maka akan tertanam dalam diri mahasiswa, secara otomatis akan 

tercermin perilaku mahasiswa dalam menciptakan budaya standar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peradaban dunia semakin dinamis, sebagai konsekuensi munculnya era revolusi industri 4.0. 

Perubahan cara kerja yang fokus pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan 

teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Data 

menjadi kebutuhan penting dalam sebuah organisasi/ lembaga. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan yang dihadapi 

bangsa Indonesia. Pembangunan akan berhasil jika ditunjang kuantitas serta kualitas sumber daya 

manusia yang berdaya guna secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pendidikan yang 

berkualitas dan berstandar, penyediaan berbagai fasilitas sosial dan lapangan pekerjaan yang memadai.  

Diperlukan pula ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berkompeten. Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan harus mempunyai 

kompetensi/ standar di bidangnya. Karena hal ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran, mutu 

lulusan dan pola keluaran yang kompetitif sehingga diperlukan penjaminan mutu SDM di lingkungan 

perguruan tinggi (Nuraeni, 2010). 

UNEJ sebagai perguruan tinggi/ lembaga formal diharapkan dapat mencetak tenaga kerja 

kompeten yang siap menghadapi industri kerja yang terus berkembang. Tenaga kerja yang memiliki 

kemauan yang disertai kemampuan dan keahlian dalam bekerja (berstandar), berpikir dinamis serta 

mampu beradaptasi dalam segala kondisi yang cepat berubah. Mahasiswa berkualitas menjadi tolak 

ukur utama dalam produk yang dilahirkan perguruan tinggi. Sumber daya perguruan tinggi harus dapat 

menciptakan inovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan dunia kerja di era 

globalisasi. 
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Mahasiswa UNEJ sebagai salah satu sumber daya manusia di perguruan tinggi, mempunyai 

peran penting sebagai pembentuk dan pelaksana budaya standar. Mahasiswa UNEJ harus berperan 

aktif dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dengan mengaplikasikan standardisasi secara teori 

maupun praktik. Berpola pikir sesuai standar yang telah ditetapkan terhadap kegiatan pembelajaran 

maupun kegiatan di lapangan. SNI Corner diharapkan dapat menunjang kegiatan mahasiswa UNEJ 

dalam proses standardisasi dengan memanfaatkan keberadaan dan sumber daya SNI sebagai upaya 

membentuk dan meningkatkan budaya standar. 

Keberadaan SNI Corner UNEJ juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akademisi 

khususnya kepada mahasiswa, dan memberikan sosialisasi tentang SNI dan dapat membuka akses 

informasi bagi masyarakat umum khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya sebagai wujud Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. Peran ini telah dibuktikan bahwa 

kunjungan di SNI Corner UNEJ tidak hanya dari kalangan mahasiswa UNEJ saja, akan tetapi juga 

berasal dari luar UNEJ yaitu dari Bondowoso dan Pusat Penelitian Kakao Jember. 

 

Laporan Kemajuan Pemanfaatan SNI Corner 

Tabel 4.1 berikut adalah menunjukkan laporan kemajuan pemanfaatan bidang layanan informasi di 

SNI Corner UNEJ. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Layanan InformasiSNI 2016-2017 

Bulan Tahun Keterangan 

2016 2017 

Januari - 215 SNI Corner 

UNEJ mulai 

Oktober 

2016 

Pebruari - 222 

Maret - 244 

April - 78 

Mei - 70 

Juni - 75 

Juli - 96 

Agustus - 247 

September - 425 

Oktober - 344 

Nopember 211 379 

Desember 275 321 

Jumlah 650 2.716   

Sumber: Data sekunder, UPT Perpustakaan UNEJ 2017 

 

Berdasarkan tabel 1.1, kunjungan SNI Corner yang membutuhkan layanan informasi sejumlah 

650 mahasiswa (21,67%) di tahun 2016 dan 2.716 mahasiswa (22,63%) pada tahun 2017. Kunjungan 

mahasiswa ini dalam rangka mencari dan mendapatkan informasi ringan tentang SNI. 

Bentuk layanan informasi yang dimaksud adalah segala macam layanan permintaan informasi 

tentang dokumen SNI dan SNI Corner. Berdasar identifikasi dan observasi bentuk layanan informasi 

ringan/sederhana tentang SNI dalam upaya menciptakan budaya standar adalah dengan memberikan 

jawaban atas permasalahan dari pengunjung SNI Corner, yaitu: 

1. Apakah SNI Corner?  

2. Apakah yang dimaksud dokumen SNI?  

3. Apa saja dokumen SNI? 

4. Mengapa dibutuhkan SNI? 

5. Bagaimana cara pemesanan dokumen SNI? 

6. Apa manfaat SNI Corner serta dokumen SNI? 

7. Bagaimana jika tidak menerapkan standar? 
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Kunjungan tertinggi ada pada bulan September 2017 karena pada bulan tersebut merupakan 

bulan penerimaan mahasiswa baru di UNEJ. Didukung oleh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

(PK2) yang mengenalkan semua program dan lingkungan kampus termasuk pengenalan UPT 

Perpustakaan UNEJ. PK2 diselenggarakan selama 1 bulan yang diadakan pada tanggal 4 September 

2017 sampai dengan 28 September 2017. Dalam pengenalan UPT Perpustakaan UNEJ, disosialisakan 

pula tentang SNI Corner beserta dokumen pendukung. 

SNI Corner sebagai bagian dari layanan perpustakaan harus dapat memberikan layanan cepat 

tanggap terhadap kebutuhan pengguna akan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Untuk itu 

diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan yang ada, baik ditinjau dari 

kualitas maupun kuantitasnya (Dwijati, 2006). 

Penyediaan dan layanan dokumen SNI sangat memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi 

pembaca (mahasiswa) tentang standardisasi. Seperti contoh memberikan layanan informasi sederhana 

baik personal maupun kelompok kepada pengunjung tentang pemakaian plastik. SNI Corner 

menyediakan buku tentang “Tips Memilih Wadah Plastik Yang Aman”. Dokumen tersebut memuat 

informasi tentang arti kode kemasan plastik, sifat bahan plastik serta cara pemakaian bahan plastik. 

Dokumen ini telah dimanfaatkan pengunjung (mahasiswa), sehingga terinformasikan standar bahan 

plastik yang baik. 

Keberadaan Perpustakaan UNEJ yang menyandang sertifikat ISO 9001:2008 tentang Sistem 

Manajemen Mutu. Predikat tersebut menarik perhatian seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik untuk melakukan penelitian bidang perpustakaan dan ISO 9001:2008. Dokumen tersebut 

tersedia di SNI Corner. Melalui layanan SNI Corner, dokumen dengan judul “Sistem Manajemen 

Mutu: SNI ISO 9001:2008 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah” dan dokumen SNI 7330:2009 

tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat dimanfaatkan mahasiswa. Dalam proses penelitian 

tersebut secara tidak langsung tersosialisasikan tentang standarisasi ISO 9001:2008 dan perpustakaan 

perguruan tinggi.  

Dalam SNI 7330:2009 (Perpustakaan Perguruan Tinggi) dikatakan Pustakawan perguruan 

tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan 

dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan. Selain itu, dijelaskan pula definisi tentang istilah-istilah perpustakaan, layanan 

perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, kepala perpustakaan, gedung perpustakaan, anggaran 

perpustakaan dan lain-lain. Komponen tersebut dapat digunakan sebagai acuan bahan referensi tugas 

akhir dan acuan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa 

sebagai pelanggan utama yang berkunjung. Budaya standar akan terbentuk sebagai efek pengkajian 

literatur tentang standardisasi dan diharapkan akan dipergunakan sebagai refererensi standar dalam 

penetapan kebijakan. 

Pengetahuan tentang sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, prinsip yang ditetapkan, 

manfaat serta penerapannya tertera secara gamblang di jelaskan dalam buku Sistem Manajemen Mutu: 

SNI ISO 9001:2008 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah. Pembahasan materi dalam buku ini 

memberikan dampak pola pikir/mindset kepada mahasiswa akan pentingya sebuah standar mutu dalam 

sebuah perusahaan/ organisasi seperti halnya perpustakaan. 

Respon pengunjung SNI Corner menunjukkan bukti bahwa SNI Corner telah dikenal dan 

tersosialisasi pada mahasiwa UNEJ. 

 

Pemanfaatan SNI Corner UNEJ melalui layanan pemesanan dokumen SNI  

Berikut adalah tabel laporan kemajuan pemanfaatan dokumen SNI melalui layanan pemesanan 

dokumen baik online maupun offline. 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Layana Pemesanan Dokumen SNI 2016-2017 

Bulan Jumlah Pemesanan 

Dokumen SNI  

Keterangan 

(online dan offline) 

2016 2017 

Januari - 6 SNI 

Corner 

UNEJ 

mulai 

Oktober 

2016 

Pebruari - 7 

Maret - 5 

April - 4 

Mei - 8 

Juni - 9 

Juli - 8 

Agustus - 9 

September - 12 

Oktober - 5 

Nopember 14 6 

Desember 16 4 

Jumlah 30 83   

Sumber: Data sekunder, UPT Perpustakaan UNEJ 2017 

 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui jumlah layananpemesanan dokumen SNI baik pemesanan online 

maupun offline pada tahun 2016 sejumlah 30 pemesan (1,5%)dan mengalami kenaikan pada tahun 

2017 yaitu 83 pemesan (6,92%). Pemesan yang mayoritas adalah mahasiswa UNEJ, menunjukkan 

bahwa pada tahun 2016 mahasiswa UNEJ telah menciptakan budaya standar melalui layanan di SNI 

Corner yaitu dengan menciptakan dan mengembangkan pola pikir tentang standardisasi dalam proses 

pembelajaran, proses tugas akhir dan proses penelitian. Mahasiswa berperan aktif mempelajari, 

mencermati serta mengeksplorasi dokumen SNI sehingga dapat merubah pola pikir secara standar 

dalam upaya peningkatan kompetensinya. 

Beberapa fakta yang dapat dibuktikan dalam menciptakan budaya standar pada mahasiswa 

UNEJ melalui layanan SNI Corner adalah memberikan layanan pemesanan dokumen SNI sebagai 

upaya mahasiswa dalam proses pembelajaran baik berupa tugas perkuliahan maupun proses tugas 

akhir. Kebutuhan sumber informasi/literatur yang berstandar sangat relevan adalah dokumen SNI. 

Sebagai bentuk realisasinya yaitu mahasiswa Fakultas Peranian dan Fakultas Teknologi 

Pertanian, membutuhkan dokumen SNI tentang Yogurt SNI 2981:2009.  Melalui layanan pemesanan, 

mahasiswa mendapatkan dokumen berupa informasi standardisasi yogurt yang siap konsumsi seperti 

penetapan syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji yogurt. Klasifikasi, komposisi, syarat mutu, 

cara uji dan lain-lain. Informasi yang didapat sebagai acuan dalam tugas pembelajaran, proses tugas 

akhir dan proses penelitian, kemudian selanjutnya akan dipergunakan sebagai pedoman dan 

pengetahuan tentang yogurt. 

Selanjutnya, melalui layanan pemesanan pula, dokumen SNI telah dimanfaatkan mahasiswa 

Fakultas Teknik sebagai acuan dalam menentukan konstruksi jembatan (SNI 03-3428-1994) : 

Jembatan gantung untuk pejalan kaki, tata cara perencanaan teknik. Mahasiswa Fakultas Teknik 

berupaya mendapatkan informasi standardisasi tentang jembatan gantung sebagai acuan dan pegangan 

bagi perencana dalam menetapkan dasardasar perencanaan teknik jembatan gantung untuk lalu-lintas 

pejalan kaki dengan tujuan untuk penyeragaman dalam perencanaan teknik jembatan gantung yang 

diperuntukan lalu-lintas pejalan kaki. 

Fakta berikutnya adalah layanan pemesanan SNI berasal dari mahasiswa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP), membutuhkan dokumen standar permainan anak-anak. Terdapat SNI 

ISO 8124-3:2010 tentang Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan 

sifat fisis dan mekanis. Dari dokumen ini, mahasiswa sudah tersosialisasikan secara tidak langsung, 
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bahwa mainan anak juga harus berstandar. Tidak sekedar mainan anak, tetapi harus memperhatikan 

faktor keamanan.  

Mahasiswa FKIP tersebut, juga terpenuhi kebutuhannya ketika membutuhkan dokumen yang 

berkaitan dengan mainan anak, yaitu buku BSN yang berjudul Standar Keamanan Mainan Anak. 

Dalam dokumen dipaparkan  tentang: 

1. Kemanan keselamatan dan kesehatan mainan, yaitu mainan yang berstandar adalah mainan yang 

sesuai dengan SNI 

2. Memilih mainan anak, yang tidak hanya berdasar trend dan model. Akan tetapi lebih 

mengedepankan pada aspek keamanan dengan memilih mainan yang berlabel sebagai arahan 

bahwa mainan tersebut direkomendasikan anak usia yang sesuai. Berikutnya adalah adanya logo 

SNI. Memilih mainan anak juga harus melihat ukuran, bentuk dan materi maianan, mekanisme 

mainan serta aturan jika mainan itu bersuara. 

3. Bimbingan dan pengawasan terhadap mainan anak sehingga mainan dapat diperlakukan secara 

tepat. 

4. Menjaga mainan anak, yaitu dengan merapikan mainan dan rutin memeriksa mainan. 

5. Pertanyaan umum kemanan mainan. 

Dan masih banyak dokumen-dokumen SNI lain yang sangat dibutuhkan mahasiswa UNEJ 

dalam upaya menciptakan budaya standar melalui layanan SNI Corner. Dari layanan dokumen SNI ini 

diharapkan UNEJ akan lebih produktif dan akurat dalam menghasilkan riset dan penelitian dengan 

penerapan standardisasi pada setiap langkah dan pengujiannya. 

Berdasarkan identifikasi, observasi dan wawancara kepada mahasiswa, diperoleh alasan berkunjung ke 

SNI Corner adalah: 

1. Mencari dokumen standar sebuah topik terpilih 

2. Ingin mengetahui tentang SNI Corner, koleksi/dokumen SNI serta layanannya 

3. Sebagai sarana dan prasarana yang menunjang dalam pembelajaran  

4. Adanya ruangan yang nyaman dan representative dalam belajar mandiri maupun kelompok 

Sedangkan maanfaat layanan SNI Corner UNEJ, menurut mahasiswa UNEJ adalah: 

1. Mendapat dokumen standar dengan mudah 

2. Mengetahui informasi tentang standardisasi melaui dokumen SNI baik secara online maupun offline 

3. Dapat melakukan pemesanan dokumen standardisasi 

4. Terbentuk pola pikir yang kritis tentang standardisasi sehingga dapat membentuk budaya standar. 

Dalam upaya menciptakan budaya standar, kendala/ hambatan dalam layanan pemesanan di SNI 

Corner adalah: 

1. Birokrasi yang tidak sederhana dalam melakukan layanan pemesanan dokumen SNI 

2. Butuh waktu yang cukup lama pada layanan pemesanan untuk medapatkan dokumen SNI dalam 

bentuk cetak, pada kurun waktu tertentu. Sementara mahasiswa butuh waktu cepat untuk segera 

menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Hal ini bertentangan dengan 

prinsip bahwa, perpustakaan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan pengguna akan informasi 

yang akurat, relevan dan tepat waktu (Dwijati, 2006) 

3. Biaya/ongkos kirim yang kurang proporsional jika dibanding dengan harga dokumen SNI itu sendiri  

4. Belum paham tentang tata cara pemesanan dokumen SNI. 

5. Personal Computer yang tersedia masih terbatas (3 PC) belum sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

 

KESIMPULAN 

Menciptakan budaya standar pada mahasiswa UNEJ dapat diaplikasikan melalui layanan SNI 

Corner dengan mengunjungi SNI Corner untuk mendapatkan informasi/sosialisasi sederhana tentang 
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standardisasi, membaca dokumen SNI dan melakukan layanan pemesanan dokumen SNI untuk proses 

pembelajaran, proses tugas akhir dan proses penelitian. 
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ABSTRAK 

 

Keberagaman jenis informasi yang tersedia di perpustakaan dalam berbagai format 

seakan menambah daftar panjang akan kemampuan pemanfaatan informasi.  

Perpustakaan sebagai penyedia sumber informasi juga bertanggung jawab untuk 

mempromosikan dan memfasilitasi literasi informasi untuk dipahami dan 

menjadikan sivitas akademika melek informasi terutama dalam perspektif 

pengetahuan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterampilan dan 

pengetahuan yang luas dari pustakawan. Melihat fenomena tersebut kita harus siap 

dengan segala pengetahuan sebagai pustakawan. Adanya keterbatasan pustakawan 

dalam pengetahuan pustakawan merupakan  kendala dalam melaksanakan literasi 

informasi. Permasalahan di atas mengharuskan kita menggali potensi secara  

profesional. Hal inilah yang akan membedakan profesi pustakawan dengan profesi 

lain. Identitas profesional apa saja yang perlu kita gali guna mendukung kegiatan 

ini, akan kita bahas bersama. Hasil tinjauan beberapa literatur, dokumentasi serta 

pengalaman penulis sebagai pustakawan, terkait menggali identitas profesional 

pustakawan dalam mendukung literasi informasi, menunjukkan bahwa identitas 

profesional bukan suatu hal yang statis. Identitas profesional harus kita gali guna 

meningkatkan peran pustakawan dalam literasi informasi yang menarik, fokus, tepat 

sasaran dan terarah secara  profesional. Cakupan identitas profesional yang perlu 

ditanamkan dan terus digali meliputi sikap, nilai, pengetahuan, keterampilan dan 

keyakinan pustakawan. Menggali identitas profesional pustakawan dalam 

mendukung literasi informasi dilakukan melalui interaksi dengan pengguna, 

sosialisasi dengan rekan seprofesi, bekerja sama dengan pengguna dan instansi 

lain, menjalin komunikasi dengan masyarakat, mengikuti kegiatan seminar, 

pelatihan, workshop, dan mengikuti pendidikan formal. Dampak daripada identitas 

profesional pustakawan dalam literasi informasi pada akhirnya akan diketahui;  

bagaimana orang, profesi lain dan masyarakat luas memandang profesi pustakawan 

pada perguruan tinggi di Indonesia dalam memberikan literasi informasi.  

 

Kata Kunci: Identitas Profesional; Profesionalisme Pustakawan; Literasi Informasi 

 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan perpustakaan saat ini melaju  sangat pesat di segala aspek dalam kehidupan 

masyarakat, terlebih dalam bidang teknologi, dokumentasi dan informasi. Berbagai perubahan dan 

inovasi dalam bidang perpustakaan ini membawa dampak yang sangat besar bagi pemustaka dalam 

menggunakan jasa layanan perpustakaan. Hal ini tentu saja berdampak pula pada perilaku masyarakat 

dalam memanfaatkan perpustakaan dan informasi. Ini merupakan tantangan bagi pustakawan dalam 

melaksanakan pelayanan, bukan hanya berhenti dalam kemampuan yang dipunyai, tetapi harus 

mengalir dan mengikuti alur dalam tantangan perubahan tersebut. 

Pustakawan di Indonesia yang jumlahnya belum sebanding dengan jumlah sivitas akademika 

yang dilayani, harus siap, tanggap, inspiratif, inovatif dan bertanggung jawab atas layananan 

perpustakaan yang semakin hari semakin kompleks dan terus berkembang. Meningkatkan 

profesionalisme yang dikemas dalam pengembangan identitas profesional pustakawan dalam 

mendukung literasi informasi harus dilakukan untuk mengikuti tantangan perubahan tanpa 

meninggalkan perspektif pengetahuan lokal. Karena literasi informasi tidak akan berhenti sebatas 
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dengan kemampuan dan keilmuan yang kita miliki. Segala perubahan yang ada berarti tantangan baru 

bagi pustakawan untuk membuat semua orang melek informasi terkini, masyarakat harus tahu akan 

kekayaan intelektual dalam prespektif pengetahuan lokal. 

Dunia berubah dan teknologi terus berkembang, hal ini sangat mempengaruhi perilaku 

masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Dunia perpustakaan dan kepustakawanan dituntut 

untuk terus tumbuh dan berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Pustakawan sebagai pengelola 

informasi dan pengetahuan tentunya perlu terus mengembangkan kompetensi, keterampilan, serta 

sikap, sehingga profesi pustakawan tetap relevan pada eranya. Pustakawan memiliki identitas yang 

semakin kuat, yang tercermin dalam jasa layanan yang diberikan kepada pengguna. Identitas ini 

menjadi label sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pustakawan profesional. 

Identitas profesional bagi seorang pustakawan perlu terus dikembangkan dalam mendukung 

literasi informasi. Mengapa? Hal ini disebabkan, masyarakat menginginkan peningkatan kualitas 

pengelolaan dan layanan yang semakin baik. Tantangan perubahan yang terjadi memerlukan bekal 

pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Tugas-tugas kepustakawanan semakin 

berkembang, tentu saja perlu kualitas pengetahuan yang lebih detail. Dapat dicontohkan, pada era 

dimana perpustakaan fokus pada koleksi cetak, identitas profesional pustakawan lebih pada mereka 

yang memiliki kemampuan menghafal koleksi buku cetak sebagai bahan literasi. Profesi pustakawan 

ditonjolkan tentang bagaimana mengelola dokumen cetak dengan segala dokumen yang dimilki. 

Tanpa melibatkan unsur penunjang dalam melakukan literasi informasi seperti komunikasi dan 

penampilan.  

Dijelaskan oleh (Fatmawati, 2010) bahwa penampilan pustakawan juga perlu diperhatikan, hal 

ini dapat memberi kesan pustakawan yang humanis, profesional, menarik dan berkualitas. Penampilan 

fisik, tak luput menjadi perhatian bagi profesional pustakawan. Bagaimana penampilan pustakawan 

dalam menjalankan tugasnya? Apakah akan kita biarkan profesi pustakawan dengan identitas 

berpakaian yang “kurang pantas”? Tentu saja tidak bukan? Oleh karena itu Indonesia membutuhkan 

pustakawan yang terus mengembangkan identitas profesionalnya dalam mendukung literasi informasi 

agar perpustakaan terus relevan dengan berbagai tantangan perubahan. Identitas profesional apa saja 

yang perlu dikembangkan, akan dibahas pada paper ini. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengembangan  Identitas Profesional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan identitas/iden·ti·tas/ 

idéntitas/ n ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Sedangkan jati diri memiliki arti 

sebagai ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, identitas, inti, jiwa, 

semangat, dan daya gerak dari dalam. Pustakawan seharusnya bisa memahami identitas 

professional ataupun jati dirinya sebagai seorang pustakawan. Pustakawan juga harus mampu 

menemukan apa yang menjadi ciri khas dan apa yang menjadi jiwa atau inti dari seorang 

pustakawan, serta bagaimana pustakawan mempunyai daya gerak dari dalam dirinya. Pustakawan 

harus mampu menjiwai segala perilaku dan langkah sebagai seorang pustakawan (Arif 

Surachman, 2012). 

Identitas profesional harus diasah dan dikembangkan untuk menghasilkan nilai tertinggi 

dalam pencapaian dan kepuasan pengguna perpustakaan, meskipun berada dalam tantangan 

perubahan apapun dari masa ke masa. Meskipun sudah memiliki pendidikan formal dan non-

formal sebelumnya, pustakawan tidak bisa berhenti dengan kemampuan yang dimiliki saat ini 

karena pustakawan harus siap menyongsong segala perubahan dengan pengembangan identitas 

yang profesional. 
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B. Pustakawan 

Pustakawan memiliki banyak sekali pengertian dan istilah dalam berbagai pandangan dan 

pendapat. Walaupun berbeda-beda dalam pandangan dan istilah tetapi memiliki arti, makna dan 

fungsi  yang sama dalam ruang lingkup dunia pustaka.  

Menurut Feather and Struges 2003 dalam International Encyclopedia of Information and 

Library Science menyebutkan pengertian pustakawan dalam artian tradisional dan masa kini. 

Dalam pengertian tradisional, pustakawan adalah kurator koleksi buku dan materi informasi 

lainnya, menata akses pemakai pada koleksi tersebut dengan berbagai syarat. Sedangkan dalam 

pengertian modern pustakawan adalah menejer dan mediator akses ke informasi untuk kelompok 

pemakai berbagai jenis, pada awalnya dimulai dari koleksi perpustakaan kemudian meluas ke 

sumber lain yang terdapat di dunia. Untuk akses ke sumber lain di luar perpustakaan 

dimungkinkan berkat kemajuan teknologi informasi yang kemudian menimbulkan istilah baru 

perpustakaan tanpa dinding, perpustakaan maya, perpustakaan berakses global, dan lain-lain 

(Purwono, 2013). 

Melihat pengertian pustakawan secara modern, dapat dicermati dan dicanangkan akan 

berbagai perkembangan perpustakaan kedepan yang menuntut pustakawan untuk bisa mengikuti 

dan melaksanakan dari waktu ke waktu tanpa ada kendala apapun. Dan secara tidak langsung 

pustakawan dituntut untuk mempunyai kemampuan lebih yang berasal dari diri sendiri 

berdasarkan niat, semangat, kemauan dan tekad yang kuat dalam pelayanan literasi informasi. 

 

C. Literasi Informasi 

Menurut American Library Assosiation dalam Faizza Ummu (2015), literasi informasi 

adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali kapan informasi 

dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan 

informasi yang dibutuhkan secara efektif. Literasi informasi adalah serangkaian keterampilan yang 

harus dimiliki seseorang dalam mengenali, mencari, menemukan, mengevaluasi informasi yang 

dibutuhkan serta mampu mengkomunikasikan dan menggunakan informasi yang diperoleh secara 

efektif. 

Sedangkan menurut Sitti Husaebillah P. (2014) literasi informasi merupakan kemampuan 

dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisir, 

familiar dengan sumber daya yang tersedia, pengetahuan dan teknik yang biasa digunakan dalam 

pencarian informasi. 

Literasi informasi dapat disimpulkan sebagai kemampuan pustakawan dalam menemukan, 

menggunakan dan mengevaluasi suatu informasi yang didukung dengan identitas professional 

yang dikembangkan secara professional untuk membantu pengguna perpustakaan dalam pencarian 

informasi yang tepat dan akurat. 

  

METODOLOGI 

Untuk menjawab permasalahan mengapa pustakawan perlu menggali identitas profesional, 

bagaimana pustakawan mengenal konsep diri agar mau terbuka terhadap perubahan, faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi dan menghambat pengembangan kepribadian pustakawan, dan hal apa saja 

yang berkaitan dengan upaya pengembangan kepribadian pustakawan dalam pelayanan literasi 

informasi. 

Maka dilakukan observasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan di lingkungan 

Fakultas Kedokteran-Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dalam kaitan penggalian identitas 

profesional pustakawan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, dan 

mengidentifikasi berbagai aktifitas yang dapat meningkatkan pelayanan, memberikan berbagai solusi 

dan dukungan terhadap kegiatan literasi informasi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Identitas Profesional 

 Menurut (Yazdannik, Yekta, & Soltani, 2012) identitas profesional merupakan bentuk 

identitas sosial yang terkait dengan bagaimana seorang profesional tersebut berinteraksi di dalam 

bertugas, dan hal ini akan membedakannya dari kelompok profesi lainnya. Identitas profesional ini 

yang akan dipakai rujukan bagi profesi tertentu agar bisa diterima secara sosial dan berinteraksi 

dengan kelompok profesinya. Masih dikatakan oleh (Yazdannik et al., 2012), bahwa identitas 

profesional terkait pula peran profesional yang dilakukannya dalam profesi tersebut. Hal ini juga 

mencakup pula sikap, nilai, pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang umum di antara 

kelompok profesional tersebut. Seorang profesional akan memiliki sikap, nilai, pengetahuan, 

keyakinan dan keterampilan yang hampir sama dalam satu kelompok/tingkat profesi. Hal ini menjadi 

fondasi dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam menjalankan literasi informasi. 

 Identitas profesional awalnya dibentuk dari proses belajar, pendidikan formal dan nonformal, 

dimana seorang calon profesional akan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

yang kemudian diyakini sebagai identitas yang senantiasa secara sadar atau tidak bahwa itulah yang 

menjadi identitas profesi seseorang. Selanjutnya proses sosialisasi dan pengalaman yang terus menerus 

dalam kelompok profesionalnya semakin menguatkan identitas profesional yang dimiliki. Semakin 

banyak pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh, sepanjang proses kehidupan dalam 

menjalani profesi.  

Identitas profesional sebagai fondasi dalam menjalankan peran dan fungsi, maka identitas 

profesional pustakawan perlu dibangun, agar pustakawan mampu meningkatkan fungsi dan perannya 

dalam melakukan literasi informasi. Identitas profesional yang diperoleh dan dipahami di bangku 

kuliah saja tidaklah cukup. Seorang profesional perlu terus mengembangkan identitas profesional, agar 

perannya semakin meningkat. Dalam hal ini harus disadari bahwa identitas profesional pustakawan 

menjadi sebuah kepentingan yang mendasar. Pengembangan identitas profesional pustakawan menjadi 

sangat penting dan harus menjadi prioritas demi tercapainya pelayanan perpustakaan semakin baik 

terutama dalam literasi informasi sebagai kebutuhan dasar pemustaka dalam perspektif pengetahuan 

lokal. 

 

Pengembangan Identitas Profesional Pustakawan 

 Dalam pembahasan selanjutnya kita mengacu pada pemahaman identitas profesional menurut 

Yazdannik et al. (2012) yakni mencakup sikap, nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan 

yang umum diantara kelompok profesional tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap profesi kita, nilai-

nilai yang tertanam dalam diri kita tentang profesi pustakawan, pengetahuan dan keterampilan apa 

yang kita miliki terkait peran kita dalam menjalani profesi pustakawan? Bagaimana kita memandang 

pekerjaan kita atau profesi kita, dikatakan oleh (Neary, 2014) bahwa identitas profesional adalah 

konsep yang menggambarkan bagaimana kita memandang diri kita dalam konteks pekerjaan kita serta 

bagaimana kita mengkomunikasikan profesi kita ini kepada orang lain.  

Selanjutnya apakah identitas profesional sesuai yang tetap? menurut Beijaard, Meijer, & 

Verloop (2004) identitas profesional dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita 

memandang yang lain melihat kita dan bagaimana kita dilihat oleh masyarakat yang lebih luas, 

sehingga dikatakan bahwa identitas profesional merupakan sesuatu yang cair, tidak statis. Hal ini 

berarti pula bahwa identitas profesional pustakawan bukanlah sesuatu yang tetap. Oleh karena itu 

pengembangan identitas profesional bagi seorang profesional menjadi sangat mungkin, dan perlu 

dilakukan sepanjang karir profesionalnya. Identitas profesional bagi seorang pustakawan perlu terus 

dikembangkan. Selanjutnya sikap, nilai, pengetahuan, keyakinan dan keterampilan apa yang perlu 

dikembangkan agar peran pustakawan semakin meningkat. 
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 Identitas profesional pustakawan terkait dengan sikap pustakawan. Pengertian sikap menurut 

Mujab, Setyadi, & Rukiyah (2015) adalah suatu perilaku yang menggambarkan apa yang dirasakan, 

keinginannya, apa yang ada dipikiran, dan semagat kerja keras seorang dalam melaksanakan tugasnya. 

Tentu saja sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap yang bersifat positif, yang berdampak pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas perannya bagi institusi perpustakaan. Beberapa contoh sikap yang 

perlu dikembangkan antara lain: 

a. Sikap sopan, peduli dan penuh perhatian dalam melayani; 

b. Bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab;  

c. Selalu mau belajar meningkatkan kompetensinya; 

d. Memiliki inisiatif, kreatif dan inovatif dalam bekerja. 

e. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pengguna, rekan seprofesi dan profesi 

lain; 

f. Mau berbagi pengetahuan dan informasi kepada pengguna, maupun rekan se-profesi. 

g. Tetap konsisten mempertahan pengetahuan lokal sebagai sumber informasi sehat dengan 

penuh inovasi dan kreativitas. 

Selain itu tidak lupa bahwa pustakawan harusnya memiliki dan memegang teguh sikap dasar yang 

termuat dalam Kode Etik Pustakawan (Indonesia, n.d.) yang menyebutkan: 

a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan 

kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya; 

b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban 

mengikuti perkembangan; 

c. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional; 

d. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi; 

e. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun 

perbuatan. 

Barangkali pustakawan dalam selang waktu tertentu perlu membuka kembali dan membaca 

Kode Etik Pustakawan, sekedar mengingatkan sikap dasar apa yang perlu dimiliki oleh profesi kita. 

Sikap-sikap tersebut mencerminkan sikap yang positif dalam bekerja. Sikap-sikap itulah yang perlu 

terus ditanamkan dan dikembangkan, yang merupakan bagian dari identitas profesional. Jika 

pustakawan memiliki identitas profesional terkait dengan sikap tersebut di atas maka, dan tentu saja 

dengan bekal identitas lain seperti pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, maka kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan akan semakin baik, serta peran yang dapat dilakukan juga meningkat. Sebagai contoh, 

ketika ada pengguna yang terlihat kebingungan, dan biasanya pengguna ragu untuk bertanya kepada 

petugas, maka pustakawan peduli segera menghampiri pengguna tersebut. Dengan demikian tidak lagi, 

sebagaimana disebutkan oleh Santi (2014) bahwa pustakawan cenderung kurang tanggap terhadap 

kebutuhan pengguna.  

 Identitas profesional pustakawan yang terkait dengan nilai-nilai merupakan identitas yang 

mencerminkan pustakawan memiliki dan memegang teguh nilai-nilai kebaikan, tidak mudah 

menyerah, humanis (Fatmawati, 2010), memiliki keyakinan bahwa kebaikan yang kita lakukan akan 

memberikan dampak kebaikan pula bagi diri kita, memiliki keyakinan bahwa profesi pustakawan 

bermanfaat bagi orang lain, serta nilai nilai moral lain. Pengembangan sikap dan nilai-nilai moral bagi 

pribadi dan profesi pustakawan dilakukan dengan banyak melakukan sosialisasi, pergaulan dengan 

kelompok profesi, serta masyarakat luas. Selain itu saat ini telah banyak diselenggarakan pelatihan-

pelatihan yang mengajarkan sikap-sikap profesional dan layanan prima bagi organisasi jasa layanan. 

 Pengembangan identitas juga meliputi pengetahuan tidak hanya pengetahuan secara umum 

tetapi juga pengetahuan lokal sebagai acuan. Peningkatan kualitas pustakawan dan perpustakaan, 

diperlukan peningkatan pengetahuan pustakawannya. Sikap mau terus belajar dan mengembangkan 

kompetensinya, seperti yang telah dijelaskan di atas, berdampak positif terhadap peningkatan 
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pengetahuan dan keterampilan pustakawan. Tantangan perubahan mau tidak mau menuntut 

pustakawan untuk belajar banyak hal terkait dengan dunia kepustakawanan yang juga terus berubah. 

Materi yang diperoleh selama di bangku kuliah perlu disegarkan kembali dengan mengikuti berbagai 

pelatihan, seminar dan workshop yang relevan. Kesukaan membaca juga menjadi penting, karena hal 

ini akan menambah pengetahuan bagi pustakawan. 

 Menjadi satu hal penting bagi pustakawan dalam menghadapi tantangan perubahan untuk 

terus belajar. Pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi menjadi satu tantangan, 

yang harus dihadapi. Oleh karena memiliki pengetahuan yang up to date, menjadi identititas 

profesional bagi pustakawan dalam mendukung literasi informasi. Beberapa pengetahuan dan 

keterampilan yang perlu dikembangkan antara lain: 

a. Memiliki pengetahuan lokal secara tepat dan akurat; 

b. memiliki pengetahuan berbagai sumber informasi digital yang dibutuhkan oleh pengguna; 

c. memiliki pengetahuan dan ketrampilan akses informasi digital; 

d. memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan berbagai software yang diperlukan 

dalam membantu dan melayani pengguna; 

e. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar dan memberikan instruksi, menjadi bagian 

dari identitas profesional pustakawan 

f. memiliki pengetahuan dan keterampilan penerbitan, baik buku ataupun jurnal; 

g. memiliki pengetahuan terkait penulisan artikel, baik ilmiah maupun ilmiah populer. 

Tentu saja masih banyak lagi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikembangkan. 

Seperti yang telah disampaikan bahwa identitas profesional bukan sesuatu yang tetap, dan akan terus 

berkembang, maka jenis pengetahuan yang perlu dikembangkan juga akan terus berubah. Oleh karena 

itu pustakawan dengan identitas profesional yang kuat, akan mampu menghadapi tantangan perubahan 

daklam pelayanan literasi informasi.  

 Hal di atas sangat diperlukan oleh pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanannya 

terutama dalam literasi informasi. Pustakawan dengan identitas profesional akan lebih mudah dalam 

mengaplikasikan kegiatan melek informasi atau literasi informasi atau information literacy sebagai 

KEMAMPUAN masyarakat. Identitas professional pustakawan bukan hanya menjadi slogan, tetapi 

benar-benar teraplikasi dalam kemampuan pengguna perpustakaan sesuai tuntutan jaman. 

 Pengembangan identitas profesional secara keseluruhan merupakan proses yang dilakukan 

secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan riil yang dapat dilakukan dalam pengembangan 

identitas profesional adalah dengan sering berinteraksi dengan pengguna, rekan seprofesi, dan 

masyarakat luas. Melalui interaksi dan komunikasi, kita akan memahami dan belajar banyak hal, 

sehingga kita dapat menyampaikan informasi sekaligus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Menjalin kerjasama atau berjejaring, sehingga kita mendapatkan informasi dan pengetahuan dari 

kolega seprofesi dan juga dari komunitas lain. Mengikuti kegiatan seminar, pelatihan, workshop juga 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan identitas profesional.  

 

KESIMPULAN 

Identitas profesional ini dapat menentukan bagaimana profesi lain dan masyarakat luas 

terutama pengguna perpustakaan memandang profesi pustakawan. Ketika pustakawan memiliki 

identitas profesional yang kuat yang tercermin dalam semua tindakannya dalam melaksanakan tugas, 

melayani masyarakat, berinteraksi dengan rekan seprofesi, dan profesional lainnya, maka masyarakat 

akan memandang positif profesi pustakawan. Tentu saja hal tersebut akan meningkatkan citra 

pustakawan. Bahwa literasi informasi dalam perspektif lokal bukan hanya dilakukan dengan 

kemampuan yang biasa saja, tetapi dengan segala profesionalitas yang teridentifikasi. 

Identitas profesional yang dimiliki oleh pustakawan, juga akan semakin meningkatkan 

kemampuan dan peran dalam literasi informasi ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan 
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informasi secara umum. Kontribusinya akan semakin dirasakan oleh pengguna dan institusi dimana 

dia bekerja. Perannya semakin dibutuhkan, tidak hanya terbatas dalam lingkup internal perpustakaan, 

namun bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan sistem navigasi pengunjung UPT Perpustakaan Unila. Paparan 

pada makalah ini mengenai aplikasi pemodelan 3 dimensi (3D) sebagai pathfinding 

yang menemukan rute lokasi yang dituju pengunjung. Dengan bantuan tampilan 

model 3D tersebut, pegunjung mendapatkan informasi yang mengarahkan secara 

langsung kelokasi atau ruangan yang ingin dituju. Model 3D digambarkan dalam 

bentuk desain layout ruang pada tiga lantai gedung UPT Perpustakaan Unila dan 

karakter pengunjung. Ketika menggunakan aplikasi, pengunjung hanya memberikan 

inputan berupa posisi atau lokasi yang ingin dituju, kemudian karakter pada model 

akan tampil menelusuri desain layout dan menunjukkan  jalur alternatif mana yang 

dapat di tempuh oleh pengunjung. Penggambaran desain layout ruang dan karakter 

pengunjung menggunakan game engine Unity 3D. Desain karakter menggunakan 

NPC (non Player Control) yang akan mencari titik tujuannya secara acak dan akan 

mengulangi proses ini setelah sampai dititik tujuan, hingga selesai seluruh rute 

tempuh. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode User Experience 

(UX). Hasil penelitian berupa aplikasi pemodelan 3D yang berhasil dibangun dan 

dapat dijalankan menggunakan perangkat laptop maupun smartphone. Dari hasil 

pengujian, aplikasi dapat menunjukkan arah ruangan dengan beberapa alternatif 

rute, dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu desain layout 3D 

ruang yang sesuai aslinya dengan posisi karakter pengunjung yang tepat.  
 
Kata kunci :  Model 3D , Perpustakaan , Unity, User Experience (UX) 
 
 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan Universitas Lampung adalah sebuah Unit Pelaksanaan Teknis, yang bertujuan 

untuk mengembangkan koleksi, mengolah dan merawat bahan pustaka, memberikan layanan, untuk 

memenuhi kebutuhan pemustaka dan memiliki nilai pendidikan pada Universitas Lampung. 

Perpustakaan Universitas Lampung memiliki fasilitas seperti gedung yang luas nya 5000 m2 yang 

terdiri dari tiga lantai dan memiliki 14 ruangan, lantai satu terdapat ruang layanan sirkulasi, ruang 

layanan KKI (Koleksi Karya Ilmiah), ruang pengadaan, ruang pengolahan, dan ruang perawatan, lantai 

dua terdapat ruang layanan referensi, majalah dan jurnal, ruang layanan koleksi cadangan, dan ruang 

kepala perpustakaan, lantai tiga terdapat ruang layanan internet, ruang teater, ruang seminar, ruang 

rapat, dan ruang mushola. Sehingga, perlunya sistem navigasi untuk membantu pengunjung 

mengetahui ruangan yang dituju, pengunjung juga dapat mengetahui lokasi dimana dia berada sistem 

harus dapat memberikan gambaran gedung dan letak ruangan di perpustakaan. 

Pada saat ini pengembangan visual 3 dimensi dengan menggunakan game engine adalah suatu 

ide untuk menggabungkan berbagai data multimedia kedalam satu platform. Sistem game engine 

secara khusus menyediakan alat navigasi yang digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Sistem ini dapat 

membuat pemodelan dari sebuah gedung maupun lingkungan dalam bentuk 3 dimensi. Pada game 

engine sistem navigasi yang telah diberi model atau arena disebut pathfinding, Pathfinding ialah 

proses perpindahan beberapa objek ke posisi lain tanpa terhalang sesuatu. Metode ini tidak hanya 

digunakan dalam permainan game saja, tetapi dapat digunakan dibidang lain, seperti geografis, sistem 

mailto:ginanjar1018@gmail.com
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informasi, maupun penunjuk arah. Sistem pathfinding atau navigasi dapat diterapkan pada UPT 

Perpustakaan Universitas Lampung. Pada saat ini, pengunjung yang kebingungan dalam menemukan 

lokasi yang dituju hanya bisa bertanya pada pustakawan, sehingga hal tersebut kurang efektif jika 

pengunjung berada pada posisi dimana tidak ada tempat untuk bertanya. Pemodelan 3 dimensi ini 

dapat memudahkan pengunjung karena pemodelan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari 

sebuah gedung yang dijadikan model, baik itu jarak dan letak ruangan sehingga pengunjung tidak 

kesulitan untuk menggunakan sistem navigasi di UPT Perpustakaan Universitas Lampung. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1  Unity 

Unity 3D merupakan game engine atau software pengolah gambar, grafik, suara, input, dan 

lain-lain yang ditujukan untuk membuat suatu game. Kelebihan dari game engine ini adalah bisa 

membuat game berbasis 3D maupun 2D, dan mudah digunakan. Unity mampu di publish menjadi 

Standalone (.exe), berbasis web, Android, iOS Iphone, XBOX, dan PS3. Walau bisa di publish ke 

berbagai platform, Unity perlu lisensi untuk dapat di publish ke platform tertentu. Tetapi Unity 

menyediakan bagi pengguna secara gratis dalam penggunaannya dan bisa di publish dalam bentuk 

Standalone (.exe) dan web. Untuk saat ini Unity sedang dikembangkan berbasis AR (Augment 

Reality). 

 
Gambar 1. Pemodelan karakter pada unity 

 

1.2 Pathfinding  

Pathfinding merupakan sebuah proses mencari jalan yang dapat dilalui untuk pergi dari satu 

titik ke titik yang lain. Pathfinding dapat digunakan apabila terdapat rintangan yang menyebabkan 

pergerakan lurus, sehingga diperlukan keputusan untuk memilih jalur tercepat yang dapat dilalui tanpa 

menabrak rintangan. Pathfinding banyak dibutuhkan dalam pembuatan game. Seperti pembuatan 

karakter yang dapat digerakan, pembuatan pathfinding diperlukan agar karakter tersebut dapat berjalan 

dengan ‘normal’ layaknya seperti karakter yang digerakkan oleh pemain.  

 

1.3 Navigation mesh  

Navigation mesh adalah salah satu fitur yang ada pada unity yang digunakan agar pathfinding 

dapat berjalan pada sebuah arena, navmesh yaitu fitur untuk melakukan pencarian jalan tercepat secara 

otomatis, fitur ini sebagai pengganti dari metode algortima A*. Contoh navmesh terlihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 2 navmesh pada unity 3D. 

 

Pada gambar 2 terdapat desain gedung yang dibuat sebagai arena navmesh arena yang 

memiliki corak biru adalah jalur yang bisa dilalui oleh karakter, karakter dalam gambar tersebut 

berbentuk tabung, dan akan bergerak sesuai perintah. Karakter tidak akan berjalan pada arena yang 

tidak ada warna biru nya sehingga karakterberjalan jika ada jalur berwarna biru saja. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode User Experience 

(UX). Berikut adalah tahapan pada metode ini terdapat 4 tahap: 

1. Requirement gathering  

Pada tahap ini dibutuhkan lebih banyak data dan informasi mengenai data pengguna yang 

akan di buat. Informasi dan data dapat berupa permasalahan yang dihadapi oleh pengguna 

secara nyata sehingga dapat menciptakan solusi untuk permasalahan tersebut dengan sebuah 

sistem. 

2. Alternative design  

Pada tahan ini ialah proses membuat sebuah sketsa desain yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan sistem. 

3. Prototyping  

Pada tahap ini merupakan tahap yang lebih lanjut dari tahap sebelumnya pada tahap ini sketsa 

sudah dapat ditampilkan secara detail dan juga mengenai fungsinya. 

4. Evaluation 

Pada tahap ini dilakukan pengetesan sistem apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Perancangan dan Implementasi 

Pada perancangan menggunakan Unity 3D, game engine ini digunkan untuk membuat desain 

dari gedung UPT perpustakaan Universitas Lampung dan membuat pathfinding yang akan 

menemukan lokasi yang dituju. Berikut adalah rancangan sistem menggunakan Unity 3D: 
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Gambar 3Desain pada Unity 3D 

 

Desain disesuaikan dengan bangunan pada UPT perpustakaan Universitas Lampung. 

Perancangan juga menggunakan NPC (non Player Control) yang akan mencari titik tujuannya secara 

acak dan akan mengulangi proses ini setelah sampai dititik tujuan. Pada pemodelan sistem 

menggunakan lima karakter NPC Unity 3D, NPC diletakan berdasarkan letak posisi pengunjung di 

UPT Perpustakaan Universitas Lampung, pada desain pengunjung digambarkan dalam bentuk kubus, 

pengunjung di posisikan pada lima tempat yang berbeda. 

 

2.2 Pengujian 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan menggunakan laptop maupun smartphone pengujian 

dilakukan dengan meguji rute tempuh berdasarkan letak keberadaan atau letak posisi pengunjung, 

kemudian dengan masukan berupa tempat tujuan maka karakter pengunjung akan menuju sesuai 

masukan yang diberikan. Berikut adalah contoh gambar pengujian yang dilakukan: 

 
Gambar 4 Letak posisi NPC dilantai satu 

 

Pada gambar 4 karakter diposisikan dilantai satu didepan pintu masuk, posisi pengunjung 

diletakan sesuai dengan kondisi pengunjung dalam menemukan lokasi kemudian pengunjung akan 

memasukan lokasi yang dia tuju. Sehingga, karakter akan menuju kelokasi yang dituju. 
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Gambar 5 Letak NPC dilantai dua pada tangga belakang 

 

Pada gambar 5 karakter pengunjung di posisikan di lantai belakang dilantai dua, posisi pengunjung 

diletakan sesuai dengan kondisi pengunjung dalam menemukan lokasi. 

 

 
Gambar 6 Letak posisi NPC dilantai tiga pada tangga belakang 

 

Pada gambar 6 karakter pengunjung di posisikan dilantai tiga pada tangga belakang, posisi ini jika 

pengunjung berada dilantai tiga dan ingin kelantai yang dituju. 

 

 
Gambar 7 posisi pengunjung perpus dilantai satu 

 

Pada gambar 7 menggambarkan posisi pengunjung dilantai satu dan akan menuju ke ruang baca tiga 

dilantai tiga jarang yang paling dekat untuk menuju ruang tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 8 arah jalan yang diambi NPC 

 

Pada gambar 8 menggambarkan jalan yang tercepat untuk keruang baca tiga melalui tangga 

sebelah kanan dari lantai tiga. Berikut adalah gambar dari NPC berada dilantai tiga dengan melalui 

tangga sebelah kanan. 

 
Gambar 9 posisi pengunjung sudah diruang baca tiga 

 

Pada gambar 9 NPC atau pengunjung sudah berada diruang baca tiga, jarak tercepat dari 

posisi pengunjung yaitu melalui tangga sebelah kanan dan langsung ke ruang baca tiga. Dari pengujian 

yang dilakukan terhadap sistem, navigasi pada UPT Perpustakaan Universitas Lampung sistem dapat 

dijalankan menggunakan perangkat laptop maupun smartphone. Sistem ini sangat dibutuhkan bagi 

pengunjung Perpustakaan Universitas Lampung, desain yang dibuat menggunakan game engine Unity 

dapat mengimplementasikan kebutuhan pengguna, seperti gambaran desain 3D gedung yang sesuai 

dengan gedung aslinya, dan gambaran posisi pengunjung, dari hasil pengujian sistem dapat berfungsi 

dengan baik. 

 

KESIMPULAN 

Dari pengujian yang telah dilakukan  sistem dapat dijalankan menggunakan perangkat laptop 

maupun smartphone, sistem dapat menunjukan lokasi yang dituju oleh pengunjung, sistem sangat 

dibutuhkan bagi pengunjung Perpustakaan Universitas Lampung, desain yang dibuat menggunakan 

game engine Unity dapat mengimplementasikan kebutuhan pengguna, seperti gambaran desain 3D 

gedung yang sesuai dengan gedung aslinya, dan gambaran posisi pengunjung, dari hasil pengujian 

sistem dapat berfungsi dengan baik. 
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ABSTRAK 

 
Masyarakat perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) tidak lepas dari 

kebutuhan referensi ilmiah sebagai rujukan dalam karya ilmiahnya. Pemenuhan 

kebutuhan referensi ilmiah dibutuhkan ketrampilan dalam mengidentifikasi, 

mengorganisir, menggunakan, mengevaluasi, informasi sehingga pemenuhan 

kebutuhan informasi secara tepat, efektifitas, dan efesien, ketrampilan itu adalah 

literasi informasi. Kegiatan literasi informasi adalah peran perpustakaan sebagai 

penyedia informasi dan sumber informasi digital  dan non digital dalam memenuhi 

kebutuhan users serta memanfaatkan perpustakaan dan koleksinya. Kegiatan 

literasi informasi juga membekali users untuk mandiri dalam penelusuran informasi 

untuk memenuhi kebutuhan karya ilmiahnya. Pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan web perpustakaan perguruan tinngi yang terakreditasi “A” dan 

wawancara, hasilnya adalah 100% perpustakaannya  mengembangkan koleksi  e-

resources dan 65 % telah melakukan kegiatan Literasi Informasidari 14 

Perpustakaan Perguruan Tinggi di wilayah VII yang akreditasi institusinya “A”, 

artinya perpustakaan yang telah melaksanakan sebanyak 9 perpustakaan 

 

Kata kunci :  literasi informasi, model literasi informasi, koleksi e-resources 

 

 
PENDAHULUAN  

Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan 

informasi sivitas akademika atau masyarakat perguruan tinggi dalam menjalankan pendidikan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, karena itu perpustakaan menjadi sumber informasi 

dan rujukan. Fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi ditinjau dari koleksi cetak (buku, majalah, 

jurnal, koran, laporan penelitian, proceeding, dll) dan koleksi non-cetak. Koleksi non-cetak  (e-Book, 

database e-Journal=e-Resources), digital library, institusional repository, dan portal-portal informasi 

yang dapat diakses baik secara subscription atau tidak untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika 

dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ditinjau dari non-koleksi perpustakaan sebagai 

sumber informasi memberikan layanan atau melakukan kegiatan yang menunjang efesiensi, kualitas 

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, misalnya dalam menghasikan karya tulis ilmiah akan 

lebih efesien dan memperkaya rujukan apabila dalam proses pembuatan memanfaatkan reference 

tools, dan dalam desiminasi karya tulis ilmiah memanfaatkan indexing untuk memperbanyak sitasi, 

dimana reference tools, indexing, sitasi dibutuhkan keterampilan dalam memanfaatkannya.  

 Kondisi dilapangan perpustakaan perguruan tinggi dalam memenuhi koleksi non-cetak 

dengan berlangganan e-Resources, dimana anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan tidak semua 

perpustakaan perguruan tinggi berlangganan, langganan e-Resources tergantung seberapa awarness 

perguruan tinggi tersebut dalam kemanfaatannya dan prosentase kemanfaatan tidak sebanding dengan 

anggaran yang telah dikeluarkan, dan dari permasalahan tersebut users menilai bahwa kebutuhan 

informasi tidak terpenuhi. Untuk itu strategi pustakawan dalam meningkatkan kemanfaatan koleksi    

e-Resources dan memenuhi kebutuuhan informasi serta meningkatkan kualitas proses karya ilmiahnya 

memberikan knowledge kepada users dengan memberikan pelatihan pelatihan dengan materi akses    

mailto:munawaroh@perbanas.ac.id
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e-Resources, sumber sumber informasi yang dapat diakses secara bebas, references tools, indexing, 

dll. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “Literasi Informasi”, dimana banyak perpustakaan 

perguruan tinggi yang telah melaksanakan dari kegiatan user education untuk memanfaatkan 

perpustakaan sampai dengan pelatihan yang meningkatkan kualitas karya tulis ilmiahnya, misalnya 

pelatihan Mendelay, pelatihan Zotero, pelatihan sitasi, pelatihan indexing dll, oleh karena itu tulisan 

ini memaparkan bagaimana model dan kegiatan literasi informasi di perpustakaan perguruan tinggi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Perpustakaan perguruan tinggi adalah suatu perpustakaan yang berada di lingkungan 

pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, akademik) yang keberadaannya 

disyaratkan oleh Peraturan Menteri Ristekdikti RI No. 50 Tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, 

pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi 

swasta pasal 8. Sutarno (2003: 35) Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada 

dalam suatu perguruan tinggi dan yang sederajat yang berfungsi mencapai Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Tugas dan fungsi perpustakaan perguruan tinggi menyediakan informasi untuk mendukung 

proses pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat, oleh karena itu 

keberadaan perpustakaan perguruan tinggi menjadi pusat informasi, pusat pembelajaran, dan pusat 

pengetahuan,  

Sekarang dimana revolusi industri informasi memasuki era 4.0 dimana informasi dengan 

mudahnya diakses hanya dengan memanfaatkan jari telunjuk dengan memanfaatkan aplikasi, 

dibutuhkan technology skills information literacy  yang smart untuk memperoleh kualitas informasi 

yang dibutuhkan. Kemampuan mengidentifikasi informasi, mengorganisir informasi, menggunakan 

informasi, menginterpretasikan informasi membentuk critical thinking yang menghasilkan informasi 

yang berkualitas. The United States National Forum on Information Literacy defines information 

literacy as "... the hyper ability to know when there is a need for information, to be able to identify, 

locate, evaluate, and effectively use that information for the issue or problem at hand." . Definisi 

tersebut menunjukkan bahwa literasi informasi adalah kemampuan individu dalam mengkritisi suatu 

informasi dan information skills, literacy skills didapat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau 

training yang diadakan oleh perpustakaan.  

Model literasi informasi yang umum dilaksanakan di perpustakaan adalah 1) orientasi 

perpustakaan (penelusuran koleksi melalui katalog, penemuan di rak, layanan perpustakaan, tata tertib 

perpustakaan, pemanfaatan perpustakaan, jenis koleksi perpustakaan) atau dapat diistilahkan user 

educations, 2) pelatihan penelusuran dan pemanfaatan e-resources, dan 3) pelatihan Reference Tools 

yang oleh Libraries of Kent State University diistilahkan Information Literacy Level I : Orientation, 

Level II : Basic Skills, Level III : Discipline-Specific Skills. 

  

METODE 

 Tulisan ini untuk memaparkan bentuk kegiatan litrerasi atau model-model kegiatan literasi 

informasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sampel perpustakaan adalah perguruan tinggi di wilayah 

VII yang akreditasi institusinya “A” dengan pengamatan web perpustakaan, portal perpustakaan, 

media sosial perpustakaan, web institusi, dan informasi lain yang dapat diakses secara online atau 

melalui narasumber. Item pengamatan adalah nama kegiatan literasi informasi, materi, tujuan dan 

sumber informasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pada informasi di portal perpustakaan dan institusi diperoleh gambaran : 

1. Keseluruhan perpustakaan perguruan tinggi yang akreditasi institusi “A” di wilayah VII 

mengembangkan koleksi e-Resources (e-book, e-journal)  atau 100% perpustakaan perguruan 

tinggi yang akreditasi institusinya “A” mempunyai koleksi e-Resources. 

2. Keseluruhan perpustakaan perguruan tinggi mempunyai portal deseminasi local contens 

(Institusional Repository)  

3. Keseluruhan perpustakaan perguruan tinggi melaksanakan user education sebagai tingkat 

pemula dari literasi informasi dengan berbagai nama kegiatan, yang secara umum dapat 

digolongkan pada level 1 : orientasi 

4. Perpustakaan perguruan tinggi yang dari informasi akses portal dan informasi dari narasumber 

ada 9 (Sembilan) perpustakaan dari 14 (empat belas) yang melaksanakan kegiatan literasi 

informasi 

Tabel 1 

Daftar Kegiatan Literasi Informasi Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Akreditasi Institusi “A”Wilayah VII 

Nama 

Perpustakaan 

Nama Program Materi Tujuan Sumber 

Informasi 

Perpustakaan 

Universitas 

Katholik 

Widya 

Mandala 

Library Class 

1. Penelusuran 

Dasar 

2. Penelusuran 

e-Resources 

 

 

Pemanfaatan 

Perpustakaan 

 

 Penelusuran e-

Resourcesdatabase 

online 

 Repository UKWMS  

 Jurnal Online (OJS) 

Bertujuan supaya 

pengguna 

perpustakaan dapat 

mengenal dan 

memanfaatkan segala 

sumber informasi yang 

dimiliki oleh 

perpustakaan 

http://perpus.wim

a.ac.id/index.php/j

urnal-

online/library-

class 

Perpustakaan 

STIE 

PERBANAS 

Surabaya 

Pelatihan 

Metode 

Penelitian 

Informasi Ilmiah 

 Kalatog Online 

Perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya 

 Database Online 

Subscription & Non 

Subscription 

 Perbanas 

Institusional 

Repository 

(Repository STIE 

Perbanas Surabaya) 

 Repository Banking 

& Finance (ReBaF) 

 Penelusuran Sumber 

Informasi Keuangan 

 

Bertujuan untuk 

peningkatan 

pemanfaatan 

perpustakaan dan 

koleksi perpustakaan 

Narasumber 

Perpustakaan 

Universitas 

Kristen Petra  

Pelatihan 

Literasi 

Informasi 

1. Mahasiswa 

baru 

 Dasar-Dasar 

Pengenalan 

Perpustakaan  

 Penelusuran 

Informasi Online 

 Plagiarisme dan 

Kejujuran Akademik 

 Penulisan Citation 

Style dan Reference 

Style 

 Tata Cara Penulisan 

Ilmiah 

 

 http://library.petra

.ac.id/index.php?r

=site/layanan 

Perpustakaan 1. Bimbingan  Gambaran Umum 1. Mengenalkan http://lib.umm.ac.i

http://perpus.wima.ac.id/index.php/jurnal-online/library-class
http://perpus.wima.ac.id/index.php/jurnal-online/library-class
http://perpus.wima.ac.id/index.php/jurnal-online/library-class
http://perpus.wima.ac.id/index.php/jurnal-online/library-class
http://perpus.wima.ac.id/index.php/jurnal-online/library-class
http://library.petra.ac.id/index.php?r=site/layanan
http://library.petra.ac.id/index.php?r=site/layanan
http://library.petra.ac.id/index.php?r=site/layanan
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
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Universitas 

Muhammadiya

h Malang 

Teknologi 

Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kelas Literasi 

Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelatihan 

Penulisan 

Opini di 

Media Masa 

Perpustakaan 

 Otomasi 

Perpustakaan 

(LASER ) 

 Prosedur Layanan 

Perpustakaan 

 Digital Library & E- 

Journal 

 Touring 

Perpustakaan Pusat 

 

 

 

Pertemuan I 

 Memahami 

Kebutuhan 

Informasi 

 Pembelajaran 

Sumber Informasi 

 Tips dan Trik 

Penelusuran di 

Internet 

 Evaluasi Hasil 

Pencarian 

 Cara 

Penanggulangan 

Plagiarisme 

 Anti Plagiarism 

checker 

Pertemuan II 

 Teknik Penulisan 

Sitasi dan 

Bibliografi         

 Teknik Penggunaan 

Refrence manager 

(Mendeley atau 

Zotero) 

 

 

sistem dan layanan 

perpustakaan yang 

berbasis teknologi 

kepada mahasiswa 

baru agar 

mendapatkan 

layanan yang tepat 

sasaran dengan 

waktu yang efektif 

dan efesien. 

 

2. Diharapkan 

dengan adanya 

bimbingan 

teknologi atau 

pendidikan 

pengguna 

mahasiswa baru 

tidak mengalami 

kebingungan 

datang ke 

perpustakaan. 

 

 

Tujuan agar sivitas 

akademik dapat 

mengidentifikasi, 

menemukan informasi, 

mengevaluasinya, dan 

menggunakannya 

secara efektif dan 

beretika  yang 

diharapkan nantinya  

kegiatan ini 

 bermanfaat bagi 

semua sivitas 

akademik UMM. 

 

Diharapkan mampu 

membuka wawasan 

bagi semua sivitas 

akademika terutama 

mahasiswa bagaimana 

memilah – milah 

informasi sampah dan 

informasi  yang dapat 

dipertanggjawabkan. 

 

 

Bertujuan untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

mahasiswa baik dalam 

penulisan maupun 

dalam mengkritisi  dan 

mengulas berita – 

berita di media massa. 

d/agenda/detail/20

170516094039/bi

mbingan-

teknologi-

perpustakaan-

bagi-mahasiswa-

baru-umm-2017/ 

 

 

http://lib.umm.ac.i

d/agenda/detail/20

180508061829/bi

mbingan-

teknologi-2018/ 

 

 

 

http://lib.umm.ac.i

d/agenda/detail/20

180123093411/ke

las-literasi-

informasi/ 

 

http://lib.umm.ac.i

d/agenda/detail/20

181017101716/ke

las-literasi-

informasi/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.umm.ac.i

d/agenda/detail/20

180417091633/pe

latihan-penulisan-

opini-di-media-

massa/ 

Perpustakaan 

Universitas 

Negeri 

Penelusuran 

kegiatan literasi 

informasi 

  http://library.unes

a.ac.id/ 

http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20170516094039/bimbingan-teknologi-perpustakaan-bagi-mahasiswa-baru-umm-2017/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180508061829/bimbingan-teknologi-2018/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180508061829/bimbingan-teknologi-2018/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180508061829/bimbingan-teknologi-2018/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180508061829/bimbingan-teknologi-2018/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180508061829/bimbingan-teknologi-2018/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180123093411/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180123093411/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180123093411/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180123093411/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180123093411/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20181017101716/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20181017101716/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20181017101716/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20181017101716/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20181017101716/kelas-literasi-informasi/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://lib.umm.ac.id/agenda/detail/20180417091633/pelatihan-penulisan-opini-di-media-massa/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
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Srabaya melalui Web 

tidak ditemukan 

(indikasi ini 

diperkuat dengan 

“Copyright © 

2018 

Perpustakaan 

Universitas 

Negeri Surabaya. 

Supported By 

PPTI Universitas 

Negeri 

Surabaya” tetapi 

penulis 

mempunyai 

pendapat 

kegiatan telah 

dilakukan tetapi 

tidak di publish 

Perpustakaan 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

Veteran Jawa 

Timur 

1. Pelayanan 

bimbingan 

pemakai 

2. Pelayanan 

penelusuran 

informasi 

3. Pelayanan 

internet/CD 

ROM 

 

 Panduan E-

Resources Perpusnas 

 Panduan Akses E-

Journal 

 Panduan 

Penelusuran OPAC 

(Katalog Online) 

 

 http://pustaka.upn

jatim.ac.id/index.

php 

 

http://pustaka.upn

jatim.ac.id/index.

php/features/pelay

anan 

Perpustakaan 

Universitas 

Surabaya 

Literasi 

informasi 
 Pemanfaatan katalog 

online perpustakaan 

Universitas Surabaya 

 Penelusuran Artikel 

Jurnal (E-Resources) 

 Penulisan Ilmiah 

Bebas Plagiat 

(Software Turnitin) 

 Pengelolaan 

Literature Penulisan 

Ilmiah Melalui 

Aplikasi Mendeley 

 Repository 

Universitas Surabaya 

 Jurnal Universitas 

Surabaya 

 http://elib.ubaya.a

c.id/newlibb/eboo

k-journal/ 

 

http://elib.ubaya.a

c.id/newlibb/eboo

k-journal/ 

 

https://www.turnit

in.com/ 

 

Narasumber 

 

http://repository.u

baya.ac.id/ 

 

http://www.journa

l.ubaya.ac.id/ 

Perpustakaan 

Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember 

1. Layanan 

Penelusuran 

informasi 

2. E-Resources 

Class 

3. Reference 

Manager 

Class 

4. Library 

Orientation 

5. Library 

Training& 

Library Tour 

 E-Resources 

Subscription& Non 

 Pengelolaan Sitasi 

dan Bibliografi 

(Mendelay, Zotero) 

 Library Open House 

Bertujuan untuk 

membantu sivitas 

akademika ITS dalam 

hal penelusuran 

informasi, khususnya 

bagi dosen, peneliti, 

tenaga pendidikan atau 

mahasiswa yang 

sedang mengerjakan 

tugas perkuliahan, 

tugas akhir atau 

sedang melakukan 

penelitian. 

http://library.its.ac

.id/ 

 

http://library.its.ac

.id/page/detail/La

yanan-

Penelusuran-

Informasi 

 

https://drive.googl

e.com/file/d/1KIzJ

H__QZ4Bsy3M-

X3WOorVtIUSmi

http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://library.unesa.ac.id/
http://pustaka.upnjatim.ac.id/index.php
http://pustaka.upnjatim.ac.id/index.php
http://pustaka.upnjatim.ac.id/index.php
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
http://elib.ubaya.ac.id/newlibb/ebook-journal/
https://www.turnitin.com/
https://www.turnitin.com/
http://repository.ubaya.ac.id/
http://repository.ubaya.ac.id/
http://www.journal.ubaya.ac.id/
http://www.journal.ubaya.ac.id/
http://library.its.ac.id/page/detail/Layanan-Penelusuran-Informasi
http://library.its.ac.id/page/detail/Layanan-Penelusuran-Informasi
http://library.its.ac.id/page/detail/Layanan-Penelusuran-Informasi
http://library.its.ac.id/page/detail/Layanan-Penelusuran-Informasi
http://library.its.ac.id/page/detail/Layanan-Penelusuran-Informasi
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6. Materi 

Ceramah  

 

Bertujuan agar sivitas 

akademika ITS 

diharapkan lebih 

mengetahui, 

memanfaatkan, dan 

memberdayakan e-

resources yang 

dimiliki ITS. 

M8-/edit 

Perpustakaan 

Universitas 

Negeri Malang 

Layanan 

Penelusuran 

Informasi 

E-Resources (e-books, e-

book online, e-journal, 

e-clipping) subscription 

dan local content 

 http://library.um.a

c.id/ 

Perpustakaan 

Politeknik 

Elektronika 

Negeri 

Surabaya 

Tidak ditemukan 

Web Library, 

tetapi dari web 

Institusi 

diberikan 

informasi 

tentang koleksi 

e-resources (e-

book) 

perpustakaan 

  http://ebook.pens.

ac.id/ 

Perpustakaan 

Universitas 

Ciputra 

Kegiatan Literasi 

Informasi tidak 

ditemukan di 

Web 

Perpustakaan 

Ciputra 

  https://library.uc.a

c.id/ 

Perpustakaan 

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

1. Pelatihan 

Online 

Research 

Skill 

 

2. Orientasi 

Program 

Studi 

Materi yang berkaitan 

erat dengan penelitian 

dan karya tulis  

 https://www.faceb

ook.com/Perpusta

kaanPusatUinMali

kiMalang/ 

 

https://www.uin-

malang.ac.id/r/16

0801/perpustakaa

n-uin-langgan-

jutaan-sumber-

rujukan-

online.html 

Perpustakaan 

Universitas 

Jember 

Pendidikan 

Pemustaka 

Layanan Perpustakaan 

Penggunaan Katalog 

(OPAC) 

Memberikan 

pengetahuan baru 

kepada peserta terkait 

penelusuran informasi 

untuk mendapatkan 

sumber informasi yang 

relevan 

http://perpustakaa

n.unej.ac.id/?p=39

19 

Perpustakaan 

Universitas 

Airlangga 

Library Class 

 Program 

pengenalan 

perpustakaan 

untuk 

mahasiswa 

baru atau 

biasa 

disingkat 

P3MB 

(Library101) 

 Online 

Informasi mengenai 

layanan dan fasilitas 

yang tersedia di 

Perpustakaan Universitas 

Kampus A, B dan C. 

 

 

 

 

 

 

 

Bimbingan/petunjuk 

agar mampu 

memanfaatkan 

perpustakaan dan 

bahan pustaka dengan 

cepat, tepat dan 

maksimal 
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KESIMPULAN 

 Perkembangan koleksi dan peran serta fungsi perpustakaan perguruan tinggi mengalami 

perubahan yang signifikan dengan tuntutan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan 

dimana kewajiban publikasi, penerapan aturan kemiripan (cek plagiarism), sitasi, indexing (h-indeks) 

dari suatu karya tulis ilmiah membutuhkan information skills dan technology skills yang baik. 

Kegiatan literasi informasi telah dilaksanakan 65% dari 14 perpustakaan perguruan tinggi di wilayah 

VII yang akreditasi institusi PT “A”, artinya perpustakaan yang telah melaksanakan sebanyak 9 

perpustakaan. Dari data tersebut bahwa kegiatan literasi informasi dibutuhkan untuk membekali 

kemampuan individu users dalam memenuhi kebutuhan akademiknya     
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ABSTRAK 

 
Tulisan ini membahas mengenai optimalisasi layanan digital berbasis android untuk 

memperkuat inovasi dan kreativitas Perpustakaan IAIN Curup. Tujuan dari artikel 

ini adalah untuk memberikan rekomendasi terkait upaya yang perlu dilakukan 

dalam meningkatkan optimalisasi layanan digital berbasis android sehingga 

diharapkan bisa memperkuat inovasi dan kreativitas Perpustakaan IAIN Curup. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survey, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus dioptimalkan oleh 

pihak Perpustakaan IAIN Curup yaitu 1) Menambah jumlah koleksi digital terutama 

berkaitan dengan referensi atau bahan ajar bagi setiap program studi; 2) 

pengelolaan layanan digital harus dilakukan secara profesional dan proporsional; 

3) perlu penguatan promosi karena masih banyak sivitas akademika IAIN Curup 

yang belum memanfaatkan layanan digital ini terutama bagi mahasiswa dan dosen. 

 

Kata kunci: layanan digital, android, inovasi, kreatifitas, perpustakaan IAIN Curup  

 

 
PENDAHULUAN  

Pada dasarnya kehadiran perpustakaan digital ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 

perpustakaan konvensional yang biasanya mempunyai keterbatasan, diantaranya keterbatasan koleksi 

perpustakaan. Seperti diketahui bahwa koleksi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

mutu layanan suatu perpustakaan. Hal ini karena koleksi (baca = informasi dan/atau literatur) adalah 

hal yang sangat penting bagi pemustaka seperti dosen, mahasiswa, peneliti (dalam penyelenggaraan 

proses belajar mengajar dan penelitian) maupun masyarakat umum. Sayangnya koleksi perpustakaan 

(dalam hal ini buku dalam arti luas) harganya sangat mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. 

Selain itu, buku yang dipublikasi (diterbitkan) di Indonesia sangat sedikit khususnya buku-buku yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jumlah terbitan Indonesia tahun 2002 dan 2003 rata-rata 

hanya mencapai 6.000-7.000 judul per tahun, ini masih terbilang kecil dibanding Jepang atau Thailand 

yang mencetak 68.000-70.000 judul per tahun (Saleh, 2014). Untuk mengatasi kekurangan bahan 

perpustakaan ini maka salah satu solusinya adalah mengembangkan perpustakaan digital. Banyak 

informasi yang dihasilkan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang tidak diterbitkan atau 

diterbitkan secara terbatas dapat menjadi bahan perpustakaan digital. 

Digital library (perpustakaan digital) menawarkan kemudahan bagi para penggunanya untuk 

mengakses sumber informasi elektronik dengan alat tertentu, dan dapat diakses kapan pun dan di mana 

pun. Pengguna tidak lagi terikat secara fisik pada jam layanan perpustakaan dimana pengguna harus 

hadir atau mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Disinilah perpustakaan digital 

sebagai alat dapat memfasilitasi dan memecahkan persoalan keterbatasan akses tersebut. Selama ini 

perpustakaan konvensional tidak terlalu menggembirakan dan meskipun namanya populer namun 

tidak banyak dimanfaatkan orang. Pengunjung perpustakaan tidak terlalu banyak, apalagi yang 

memanfaatkannya. Penelitian Saleh dan Subagyo (2011) di sebuah perguruan tinggi menemukan 
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bahwa rata-rata mahasiswa berkunjung ke perpustakaan sebanyak 8,36 kali dalam satu tahun atau kira-

kira dua kali setiap tiga bulan. Sementara itu, frekuensi peminjaman buku hanya sebanyak 4,2 kali 

dalam satu tahun, artinya mahasiswa rata-rata meminjam satu buku setiap 3 bulan. Kurang populernya 

perpustakaan konvensional ini mungkin disebabkan oleh kurang menariknya koleksi yang dimiliki 

oleh perpustakaan, misalnya karena tidak up-to-date, atau jumlahnya yang tidak mencukupi; 

pelayanan yang kurang profesional; fasilitas yang kurang memadai, dan masih banyak lagi alasan-

alasan yang bisa dikemukakan. 

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan layanan digital ini pada umumnya, dan 

berbasis android khususnya. Novriyanto (2016) misalnya, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

ada beberapa kemudahan yang didapat pemustaka ketika menggunakan aplikasi peminjaman buku 

berbasis android diantaranya anggota dapat membaca sinopsis buku pada aplikasi ini dan 

Menampilkan daftar peminjaman buku yang telah dipinjam. Kemudian Jujur Taruli Tua N (2015) 

menyatakan bahwa fungsi dari aplikasi pencarian informasi berbasis android ialah untuk share dan 

search. Share berfungsi untuk membagikan informasi perpustakaan kepada orang lain, sedangkan 

search berfungsi untuk mencari informasi perpustakaan dengan cara mengetik nama perpustakaan 

yang berada di kota Bandung. Selanjutnya Taufik Nur Fauzi (2015) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa pencarian dan peminjaman buku melalui smartphone android dapat 

mempermudah pengguna dalam mendapatkan buku yang diinginkan, sehingga proses pengaksesan 

peminjaman dapat berjalan dengan cepat yang tidak memakan banyak waktu. Hal senada juga 

disampaikan Hamami (2015) dalam penelitiannya bahwa sistem pencarian katalog online 

menggunakan platform android mampu mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

pencarian koleksi serta pengelolaan administrasi koleksi. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikonklusikan bahwa keberadaan layanan 

digital berbasis android sangat bermanfaat bagi pengguna. Dengan adanya aplikasi peminjaman buku 

berbasis android maka proses peminjaman dapat lebih mudah dan lebih cepat. Pencarian dan 

peminjaman buku melalui smartphone android dapat mempermudah pengguna dalam mendapatkan 

buku yang diinginkan, sehingga proses pengaksesan peminjaman dapat berjalan dengan cepat yang 

tidak memakan banyak waktu. 

Perpustakaan IAIN Curup pada tahun 2018 ini telah launching penggunaan aplikasi 

perpustakaan digital berbasis android. Layanan ini dibuat, disamping menyikapi kemajuan teknologi 

informasi, juga untuk mempermudah pemustaka dalam memanfaatkan layanan dan koleksi yang ada 

di Perpustakaan IAIN Curup. Sampai dengan saat ini berdasarkan data dari pengelola layanan digital 

terdapat 3201 judul koleksi yang tersedia dalam berbagai subjek dan disiplin ilmu. Sedangkan anggota 

yang terdaftar hingga saat ini yakni 199 orang, dengan berbagai latar belakang baik itu dosen, 

mahasiswa, pustakawan dan karyawan. 

Tujuan dan urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh pihak Perpustakaan IAIN Curup dalam rangka mengoptimalisasi layanan digital 

berbasis android, dimana layanan ini merupakan salah satu bentuk inovasi dan kreativitas yang harus 

ditingkatkan layanannya. Oleh karena itu, optimalisasi ini bertujuan agar layanan yang ada bisa 

memperkuat posisi dan peran strategis perpustakaan IAIN Curup sebagai perpustakaan perguruan 

tinggi yang berfungsi untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi dan mendukung kegiatan 

akademik kampus.  

Terdapat tiga manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu mempercepat dan 

mempermudah layanan bagi pemustaka. Manfaat kedua adalah mempertinggi value added dan 

comparative advantage. Dalam rangka menyongsong era informasi global dan digital serta untuk tetap 

eksis di persaingan dunia pendidikan tinggi yang semakin ketat, maka setiap lembaga pendidikan 

tinggi perlu memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat. Kemudian manfaat terakhir adalah 

memudahkan masyarakat kampus pengguna telepon bergerak android untuk melakukan akses ke 
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dalam layanan perpustakaan digital dengan lebih fleksibel, dari mana saja dan kapan saja, selama 

tersedia jaringan untuk perangkat telepon bergerak tersebut. 

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya optimalisasi 

layanan digital yang dibangun oleh pihak perpustakaan IAIN Curup dalam rangka memperkuat inovasi 

dan kreativitas serta mendukung kegiatan akademik kampus. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perpustakaan Digital 

Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital (digital library) sering dipertukarkan 

dengan perpustakaan elektronik (e-library), dan perpustakaan maya (virtual library). Digital Library 

belum didefinisikan secara jelas untuk dapat dijadikan standar atau acuan dalam dunia pendidikan. 

Namun demikian, mengutip definisi yang dirangkum oleh Saffady sebagaimana dikutp Saleh (2014) 

sebagai berikut: ”Digital Library adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang 

substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen atau 

pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikro material yang saat ini didominasi 

koleksi perpustakaan.” 

Sedangkan The Digital Library Federation mendefinisikan perpustakaan digital sebagai 

berikut:“Digital libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, 

to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and 

ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and 

economically available for use by a defined community or set of communities.” 

Beberapa definisi terhadap istilah-istilah tersebut di atas ditemukan di internet seperti berikut: 

Electronic Library adalah sebuah sistem perpustakaan yang menggunakan elektronik dalam 

menyampaikan informasi dan sumber yang dimilikinya. Media elektronik tersebut bisa komputer, 

telepon, internet, dan sebagainya. Jadi, perpustakaan elektronik dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan kegiatan yang menggabungkan koleksi-koleksi, layanan, dan orang yang mendukung 

penuh siklus penciptaan, diseminasi, pemanfaatan, dan penyimpanan informasi serta pengetahuan 

dalam segala format yang telah dievaluasi, diatur, diarsip, dan disimpan. Sementara itu, perpustakaan 

digital atau digital library adalah organisasi yang menyediakan sumber-sumber dan staf ahli untuk 

menyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menyebarkan, memelihara kesatuan, dan 

mempertahankan kesinambungan koleksi-koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan 

murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau ditentukan. Sementara itu, Virtual Library adalah 

penggabungan dari sistem informasi perpustakaan melalui web ataupun secara elektronik dengan 

koleksi-koleksi dalam format digital. Selain itu, dapat juga berarti sebagai perpustakaan yang bisa 

menampung ataupun menyediakan fasilitas-fasilitas yang biasa disediakan oleh perpustakaan 

konvensional. 

Sementara itu, definisi perpustakaan digital menurut Oppenheim dan Smithson adalah sebuah 

jasa informasi dimana semua sumber informasi tersedia dalam bentuk hasil pemrosesan komputer dan 

mempunyai fungsi dari pengadaan, penyimpanan, temu kembali, dan akses ang kemudian disajikan 

yang semua itu dilakukan dengan bantuan teknologi digital (Chowdhury, 2004:6-7). Sebenarnya 

perpustakaan digital itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber informasi lain 

dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. Koleksi perpustakaan digital 

tidak terbatas pada dokumen elektronik pengganti bentuk tercetak saja, ruang lingkup koleksinya 

malah sampai pada artefak digital yang tidak bisa tergantikan oleh bentuk tercetak. 

Dengan demikian, maka Achmad (2006) menyimpulkan bahwa dalam pengembangan 

perpustakaan digital ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan antara lain yaitu: 
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a. Perpustakaan digital adalah organisasi-organisasi dengan tujuan khusus. Pada umumnya 

tujuan pengembangan perpustakaan digital adalah untuk, mengumpulkan, mengelola, 

menyimpan informasi atau bahan perpustakaan dalam format digital. Kemudian, informasi 

digital tersebut disajikan agar mudah diakses oleh pengguna melalui jaringan komunikasi.  

b. Perpustakaan digital mempunyai fungsi-fungsi dan proses-proses yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan, atau visi dan misi organisasi tersebut. Hal ini termasuk memilih sumberdaya 

yang perlu diadakan untuk pengembangan koleksi, membuka akses, serta untuk 

mendistribusikan sumber daya tersebut. Fungsi dan proses tersebut dilakukan dengan bantuan 

sumber daya manusia dan teknologi.  

c. Perpustakaan digital berisi koleksi digital. Hal ini meliputi wakil dokumen seperti cantuman 

bibliografis dan indeks disamping dokumen teks lengkap, audio, video, image yang sebagian 

tidak dapat diwakili atau dipencarkan dalam bentuk cetakan.  

d. Perpustakaan digital diakses melalui jaringan. Ini berarti koleksi digital ditempatkan pada satu 

tempat, yang kemudian dapat diakses melalui jaringan, baik LAN, WAN, intranet maupun 

internet. Sudah barang tentu perlu teknologi yang mendukung agar akses yang bersamaan 

(tidak lagi single user), dapat memuaskan penggunanya.  

e. Perpustakan digital memerlukan staf dengan keahlian khusus. Hal ini menjadi keharusan bagi 

pustakawan untuk mempunyai keahlian khusus disamping keahlian yang dimiliki sebelumnya. 

Keahlian khusus tersebut sudah barang tentu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi untuk perpustakaan. 

 

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa perpustakaan digital 

adalah perpustakaan yang koleksinya seluruhnya atau sebagian besar dalam format digital. Menurut 

Abdul Rahman Saleh (2013), kelebihan perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan 

konvensional antara lain adalah: 

1. Menghemat ruangan. Karena koleksi perpustakaan digital adalah dokumen-dokumen 

berbentuk digital maka penyimpanannya akan sangat efisien. Harddisk dengan kapasitas 30 

gigabyte atau disingkat GB (sekarang ukuran standar harddisk adalah 140 GB) dapat berisi e-

book sebanyak 10.000-12.000 judul (eksemplar) dengan jumlah halaman buku rata-rata 500-

1.000 halaman. Jumlah ini sama dengan jumlah seluruh koleksi buku dari perpustakaan 

ukuran kecil sampai sedang. Sementara itu, perpustakaan konvensional yang koleksinya 

berupa buku atau dokumen tercetak memerlukan ruangan yang besar. Untuk jumlah buku 

yang sama yaitu 12.000 judul (eksemplar) maka diperlukan luas ruangan kira-kira 50-100 

meter persegi (hanya untuk menempatkan fisik buku saja). 

2. Akses ganda (Multiple access). Kekurangan perpustakaan konvensional adalah akses terhadap 

koleksinya bersifat tunggal. Artinya apabila ada sebuah buku dipinjam oleh seorang anggota 

perpustakaan maka anggota yang lain yang akan meminjam harus menunggu buku tersebut 

dikembalikan terlebih dahulu. Koleksi digital tidak demikian. Setiap pemakai dapat secara 

bersamaan menggunakan sebuah koleksi buku digital yang sama baik untuk dibaca maupun 

untuk diunduh atau dipindahkan ke komputer pribadinya (download). Pada perpustakaan 

konvensional konsep “pinjam buku” adalah membawa buku tersebut secara fisik ke luar dari 

perpustakaan, dan dengan demikian maka perpustakaan tersebut “kehilangan” secara fisik 

koleksinya jika ada yang meminjam, sementara konsep meminjam pada perpustakaan digital 

pengguna dapat mengunduh (download) salinan (copy) sebuah buku elektronik, sedangkan 

buku elektronik aslinya tetap berada pada server perpustakaan. Dengan demikian, 

perpustakaan bisa “meminjamkan” koleksi buku elektronik dalam jumlah banyak sekaligus 

kepada pengguna perpustakaan digital secara bersamaan, bahkan mungkin pustakawan tidak 

pernah tahu jumlah buku elektronik yang “dipinjam” oleh pemakainya (tentu saja dengan 
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menambah fasilitas counter hal ini dapat diatasi dan pustakawan bisa menghitung jumlah 

pemakai perpustakaan digital yang mengunduh koleksinya). 

3. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perpustakaan digital dapat diakses dari mana saja dan 

kapan saja dengan catatan ada jaringan komputer (computer inter networking) sehingga antara 

komputer server dimana koleksi perpustakaan digital tersimpan dapat berhubungan dengan 

komputer pengguna (client). Selain jaringan tentu saja ada syarat lainnya seperti arus listrik 

(power) sehingga masing-masing komputer yang akan berhubungan tersebut dapat ”bekerja”. 

Sementara itu, perpustakaan konvensional hanya bisa diakses jika orang tersebut datang secara 

fisik ke perpustakaan pada saat perpustakaan membuka layanan. Jika pemakai perpustakaan 

bisa datang ke lokasi perpusakaan, namun mereka datang pada saat yang tidak tepat, misalnya 

pada jam-jam dimana perpustakaan sudah ditutup maka orang yang datang tersebut tetap tidak 

dapat mengakses dan menggunakan koleksi perpustakaan. Sebaliknya, walaupun perpustakaan 

sedang buka namun karena sesuatu hal (misalnya jarak yang jauh antara pemakai dengan 

perpustakaan) sehingga pemakai berhalangan atau tidak bisa datang keperpustakaan maka 

pemakai tersebut tidak dapat mengakses atau menggunakan perpustakaan. 

4. Koleksi dapat berbentuk multimedia. Koleksi perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang 

bersifat teks saja atau gambar saja. Koleksi perpustakaan digital dapat berbentuk kombinasi 

antara teks gambar, dan suara. Bahkan koleksi perpustakaan digital dapat menyimpan 

dokumen yang hanya bersifat gambar bergerak dan suara (film) yang tidak mungkin 

digantikan dengan bentuk teks. Pada beberapa dokumen digital seperti Encarta Encylopedia 

menyajikan kombinasi teks, gambar serta suara sekaligus. Pembaca disuguhi bacaan berupa 

teks yang menjelaskan suatu persoalan. Jika pembaca tidak mengerti penjelasan dari teks 

tersebut atau menginginkan informasi yang tidak mungkin ditampilkan oleh teks, maka 

pembaca dapat menampilkan gambar bergerak yang dilengkapi dengan suara (misalnya, 

bagaimana proses telur menetas sampai anak ayam keluar dari cangkang telur). 

5. Biaya lebih murah. Secara relatif dapat dikatakan bahwa biaya untuk dokumen digital 

termasuk murah. Mungkin memang tidak sepenuhnya benar. Untuk memproduksi sebuah e-

book mungkin perlu biaya yang cukup besar. Namun, bila melihat sifat e-book yang bisa 

digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas dan dengan biaya sangat murah, mungkin kita 

akan menyimpulkan bahwa dokumen elektronik tersebut biayanya sangat murah. Belum lagi 

jika diperhitungkan biaya distribusi dari dokumen digital dibandingkan dengan dokumen 

konvensional maka pengiriman dokumen digital akan ribuan kali lebih murah dibandingkan 

dengan biaya distribusi dokumen digital. 

 

Perpustakaan dan Teknologi Informasi 

Sebenarnya ide atau pikiran yang menjadi konsep dasar pengembangan perpustakaan digital 

ini pertama kali muncul pada tahun 1945 dari Vannevar Bush. Bush menulis artikel dengan judul “As 

We May Think” tentang impiannya berupa sebuah “meja kerja” untuk para ilmuwan yang diberi nama 

MEMEX (baca: „mi.meks‟). Meja ini memiliki layar kaca dan merupakan sebuah, mesin memori‟ 

yang dapat menyimpan semua berkas, artikel, buku bacaan, dan surat menyurat seorang ilmuwan. 

Pemilik mesin ini akan bekerja seperti mengetik, membaca, memeriksa, menganalisis dengan berbagai 

berkas yang tersimpan dalam, meja kerja‟ tersebut yang saling berhubungan satu sama lain secara 

otomatis. Dia dapat membuka berkas yang akan dibaca, membuka berkas yang akan ditulis, dan 

menutupnya kembali jika sudah tidak dibutuhkannya (Pendit, 2009: 13; Lesk, 2005:14). Pikiran Bush 

ini muncul akibat penyimpanan informasi manual yang menghambat akses terhadap penelitian yang 

sudah dipublikasikan. Intinya adalah Bush ingin agar informasi atau ilmu pengetahuan yang ada dalam 

berbagai bentuk dan format tersebut dapat diorganisasikan supaya dapat dengan mudah disimpan dan 

ditemukan kembali apabila diperlukan. 
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Kemajuan teknologi informasi yang terjadi sangat cepat dan daya tampung penyimpanan 

informasi yang sangat besar seperti sekarang ini, tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri 

bagi perpustakaan untuk memanfaatkannya. Untuk menjawab tantangan tersebut perpustakaan, 

khususnya di Indonesia harus melakukan perubahan. Pertama, perpustakaan harus segera melakukan 

otomasi. Otomasi perpustakaan ini menyangkut sistem administrasi perpustakaan (library 

houskeeping) seperti pembuatan katalog. Pada tingkat perkembangan ini katalog yang diotomasikan 

benar-benar hanya katalog yaitu daftar buku koleksi perpustakaan. Tidak diintegrasikan dengan sistem 

kontrol sirkulasi (peminjaman, pengembalian, denda, statistik transaksi dan lain-lain).  

Selanjutnya, perpustakaan harus bisa mengintegrasikan fungsi otomasi perpustakaan lebih 

jauh lagi. Komputer yang tadinya hanya berfungsi menyediakan katalog elektronik, juga harus dapat 

difungsikan untuk menampilkan transaksi sirkulasi. Pada tingkatan ini dikenal dengan integrated 

system (sistem terintegrasi). Pada sistem terintegrasi ini perpustakaan menampilkan katalog online 

yang datanya sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber data untuk transaksi peminjaman, 

pengembalian, pencatatan pembayaran denda, penagihan keterlambatan pinjaman, statistik sirkulasi 

dan lain-lain. Dengan demikian, pustakawan dapat mengamati aktivitas peminjaman secara detail guna 

memenuhi kebutuhan pengguna.  

Kemudian, perpustakaan harus bisa menerapkan teknologi informasi untuk komunikasi antar 

perpustakaan, misalnya katalog online yang dapat diakses dari luar perpustakaan dan lain-lain. 

Perpustakaan dapat menggunakan jaringan ini untuk mengirim dan menerima surat elektronik dan jika 

perlu dapat melakukan komunikasi untuk pinjam antar perpustakaan. 

Perkembangan selanjutnya adalah perpustakaan dapat menyediakan informasi selain katalog 

perpustakaan namun juga dalam bentuk teks lengkap, terutama untuk informasi yang sudah menjadi 

publik domain atau informasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Banyak dokumen 

yang bersifat seperti ini seperti pustaka kelabu atau grey literature misalnya. Untuk menampilkan 

dokumen yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta tentu harus mengikuti aturan main yang 

berlaku. 

Salah satu bentuk penerapan aplikasi teknologi informasi di perpustakaan adalah 

memanfaatkan android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk ponsel yang berbasis Linux. 

Android SDK (Software Development Kit) menyediakan tools dan API (Application Programming 

Interface) yang diperlukan bagi para pengembang untuk membuat dan mengembangkan aplikasi yang 

digunakan pada ponsel bersistem operasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Nazruddin Safaat: 2012). Bahkan Syukron (2016) dalam tulisannya mencoba membuat kajian awal 

layanan online perpustakaan perguruan tinggi menggunakan aplikasi Go-Jek Dimana ada beberapa 

fitur dalam aplikasi Go-Jek bisa diintegrasikan pada layanan perpustakaan. Sebagai contoh, dari 

Aplikasi Go-Jek dapat diderivasi untuk layanan sirkulasi dengan memanfaatkan menu Go-Send 

dengan detil; apakah koleksi buku yang akan dipinjam, perpanjangan atau dikembalikan. Atau menu 

Go-Mart bisa digunakan untuk layanan pemasaran kemas ulang dan produk terbitan berupa buku, 

jurnal ilmiah, dan karya grey area.  

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan survey, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis 

data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif analitik. Penelitian ini dilakukan pada Bulan 

September - Oktober 2018.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Layanan Digital Perpustakaan IAIN Curup Berbasis Android 

Perpustakaan perguruan tinggi yang mendapat jargon jantungnya perguruan tinggi sejatinya di 

era digital seperti sekarang ini, sudah harus menerapkan dan membangun layanan perpustakaan yang 

berbasis digital. Karena jika tidak mengakomodir kemajuan teknologi informasi, khususnya bidang 

digital ini, maka dapat dipastikan perpustakaan tersebut akan ketinggalan zaman, dan mungkin akan 

ditinggalkan oleh pemustaka. Oleh karena itu, perpustakaan perguruan tinggi harus cerdas dalam 

menyikapi kemajuan teknologi informasi dengan menerapkan layanan perpustakaan digital, dan 

mengoptimalkan layanan tersebut dalam rangka menunjang kegiatan akademik di perguruan tinggi. 

Menurut Hildayati (2012), saat ini bukan lagi era kepemilikan, namun menjadi era akses. Hal 

ini menunjukkan ketika kita memiliki database maka kita tidak memiliki barang tetapi memiliki akses. 

Begitu juga ketika kita berbicara dalam konteks perpustakaan, tentunya hal itu bisa juga terjadi. Kita 

tidak lagi fokus pada akses kepemilikan tapi pada aksesbilitas. Demikian juga perilaku pemakai 

perpustakaan yang menghendaki akses tidak harus secara fisik tapi bisa diakses secara online. Apalagi 

dengan adanya teknologi jaringan, melalui jaringan komputer local maupun global (internet), akses ke 

pangkalan data maupun koleksi dalam format digital dapat dilakukan kapan pun dan dari manapun. 

Baik dari perpustakaan yang bersangkutan maupun dari tempat lain di luar gedung perpustakaan, dari 

luar kota bahkan dari luar negeri. Dapat dibayangkan apabila koleksi perpustakaan di seluruh dunia 

dapat dipadukan dalam satu sistem Global Library, maka manfaatnya tentu akan sangat besar bagi 

masyarakat luas. 

Menurut Pendit (2007) sebelum istilah ”perpustakaan digital” menjadi populer, kalangan 

pustakawan sudah sering berbicara tentang perpustakaan elektronik (electronic library). Dalam 

bukunya, Pendit mengutip Kenneth Dowlin, salah satu pendukung ide tentang perpustakaan 

elektronik, yang menggambarkan ciri perpustakaan elektronik seperti: 

1. Memakai komputer untuk mengelola sumber daya perpustakaan, 

2. Menggunakan saluran elektronik untuk menghubungkan penyedia informasi dengan 

pengguna informasi, 

3. Memanfaatkan transaksi elektronik yang dapat dilakukan dengan bantuan staf jika diminta 

oleh pengguna, 

4. Memakai sarana elektronik untuk menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi 

kepada pengguna. 

Perpustakaan IAIN Curup terus melakukan peningkatan kualitas layanannya, salah satunya 

dengan dilucurkannya layanan digital berbasis android. Kegiatan launcing ini dilakukan bersamaan 

dengan kegiatan user education bagi mahasiswa baru tahun 2018. Dalam kegiatan user education 

tersebut diperkenalkan layanan digital bagi mahasiswa baru angkatan 2018 yang berjumlah sekitar 

1000 (seribu) mahasiswa. 

Layanan digital ini merupakan salah satu bentuk inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh 

Perpustakaan IAIN Curup. Inovasi dan kreativitas ini dilakukan mengingat perpustakaan IAIN Curup 

merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang berada di lingkungan perguruan tinggi. 

Lingkungan perguruan tinggi selalu dihadapkan pada nuansa ilmiah dan akademik. Oleh karena itu, 

menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, tentunya Perpustakaan IAIN Curup harus berinovasi 

dan selalu melakukan pengembangan agar tetap eksis dan memiliki peran strategis di lingkungan 

perguruan tinggi. 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux, yang mencakup 

sistemoperasi, middleware dan aplikasi. Android tidak terikat ke satu merek telepon seluler. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri 

hingga dapat digunakan oleh berbagai peranti mobile. Beberapa fitur utama dari Android antara lain 
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WiFihotspot, Multi-touch, Multitasking, GPS,supportjava, mendukung banyak jaringan (GSM/EDGE, 

IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, and WiMAX) dan juga kemampuan dasar 

telepon seluler pada umumnya. Berikut tampilan digital library IAIN Curup berbasis android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan Login dan Tampilan Akses 

 

Gambar 1 merupakan tampilan login dan tampilan akses digital library IAIN Curup. Di 

halaman paling awal setelah install aplikasi, muncul halaman login untuk member yang sudah 

terdaftar. Pengguna dapat memasukkan member id dan password mereka untuk login. Bagi pengguna 

yang belum memiliki akun, dapat membuat akun baru melalui tombol registrasi.  

Setelah semua isian sesuai, pengguna dapat klik tombol register dan langsung untuk dapat 

masuk untuk menggunakan aplikasi melakukan registrasi member baru, pengguna dapat menekan 

tombol register di halaman login. Pengguna akan masuk ke halaman registrasi dan memasukkan isian 

yang disediakan. Member ID harus unik dan tidak boleh sama dengan member yang lain. Isian yang 

pelu dimasukkan oleh pengguna adalah member id, nama lengkap, email, nomor handphone, dan 

password yang diulangi dua kali agar user yakin dan tidak salah ketik. 

Pengguna baru yang mendaftar akan mendapatkan pesan otomatis dari admin berupa ucapan 

selamat datang. Pesan tersebut masuk ke dalam aplikasi melalui halaman pemberitahuan, kemudian 

dapat dibuka di halaman pesan. Di halaman pesan, terdapat pesan-pesan yang sebelumnya telah 

dikirim dan diterima oleh pengguna.  

Selanjutnya bila akan melihat daftar buku yang ada di dalam perpustakaan, pengguna dapat 

masuk ke halaman beranda. Di halaman ini tampil daftar buku yang dipromosikan oleh admin terlebih 

dahulu, diikuti dengan buku-buku lainnya. Halaman koleksi buku memuat informasi-informasi buku 

secara singkat yang terdiri dari Judul, Penulis, Tahun Terbit, serta Rating buku tersebut. 
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Gambar 2. Tampilan login, beranda dan detail buku 

 

Melihat detail informasi buku; Pengguna dapat melihat deskripsi buku dan ketersediaan buku 

dengan klik salah satu buku di halaman koleksi. Di halaman deskipsi buku, terdapat penjelasan lebih 

lanjut mengenai buku tersebut. Fitur ini memberikan gambaran atau sinopsis dari buku yang dicari.  

 

Koleksi Perpustakaan Digital IAIN Curup 

Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan konvensional, hanya saja 

perbedaannya dari segi prosedur kerja dan sumber dayanya, perpustakaan digital prosedur kerjanya 

berbasis komputer dan sumberdaya digital, sedangkan perpustakaan konvensional berbasis manual. 

Perpustakaan Digital atau digital library menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk 

mengakses sumber-sumber elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan 

yang terbatas. Pengguna bisa menggunakan sumber-sumber informasi tersebut tanpa harus terikat 

kepada jam operasional perpustakaan seperti jam kerja atau jam buka perpustakaan. 

Sesuai dengan namanya maka koleksi perpustakaan digital tentunya terdiri dari dokumen 

berformat digital. Dokumen digital ini mempunyai format bermacam-macam antara lain format html 

atau hypertext mark up language, Portable Document Format (PDF), Microsoft Word atau MS-Word, 

Microsoft Excel terutama untuk dokumen teks. Sementara itu, dokumen gambar (grafis) kita sering 

jumpai dalam format JPEG, GIF dan sebagainya. Sampai saat ini berdasarkan data yang ada jumlah 

koleksi digital IAIN Curup adalah 3201 judul, dengan berbagai subjek keilmuan. Berikut ini diberikan 

sekadar contoh dokumen digital. 
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Gambar 3. Tampilan isi buku/koleksi Digital Library IAIN Curup 

 

Gambar 3 di atas merupakan tampilan isi buku/ koleksi Digital Library IAIN Curup. Beranda 

ini menampilkan teks digital dari koleksi yang ada. Selain bisa membaca teksnya, pemustaka juga bisa 

melakukan copy terhadap teks yang ada. Selain dari pada itu, pemustaka juga dapat mengkopi daftar 

pustakanya. Kemudian di fitur ini juga pemustaka juga bisa melakukan penambahan teks yang ada ke 

tulisan pemustaka sehingga pemustaka tidak perlu repot untuk mengetik ulang kutipannya.  

 
Gambar 4. Tampilan Ink 

 

Gambar 4 menunjukkan salah satu bentuk tampilan teks buku yang ada pada Digital Library 

IAIN Curup, dimana dalam teks tersebut pemustaka dapat menulis atau memberikan catatan terhadap 

teks yang dibacanya. Tampilan ini akan memberikan kemudahan kepada pemustaka untuk menandai 

teks-teks bacaan yang dianggap penting oleh pemustaka. 
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Penilaian Pemustaka Terhadap Layanan Digital Perpustakaan IAIN Curup Berbasis Android 

Pada dasarnya tujuan dari berdirinya perpustakaan adalah untuk memberikan kepuasan kepada 

pemustaka. Jadi yang menjadi poin utama dari kehadiran perpustakaan adalah bagaimana caranya agar 

bisa memberikan layanan terbaik dan berkualitas. Begitu juga halnya keberadaan layanan digital ini, 

tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik dan berkualitas sehingga pemustaka merasa puas. 

Layanan digital berbasis android ini pada dasarnya untuk memberikan kemudahan dalam layanan.  

Setelah hampir 2 (dua) bulan sejak di-launching tepatnya bulan September 2018, tentunya 

harus dilakukan penilaian terhadap layanan digital ini. Tujuan dari penilaian ini adalah dalam rangka 

mengukur terhadap kualitas layanan yang ada sehingga dari penilaian ini dapat dilakukan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan layanan ini. Penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, salah satunya adalah meminta penilaian oleh para pemustaka (pengguna). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pemustaka diperoleh hasil bahwa sebagian 

besar mereka menilai layanan ini masih harus melakukan pembenahan terutama dari segi koleksi. 

Karena masih banyak koleksi yang tidak sesuai dengan program studi yang ada. Bahkan ketika mereka 

login dan mencari buku yang berkaitan dengan program studi mereka, hasilnya tidak ada satupun buku 

ditemukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada mahasiswa berikut ini. 

Menurut Khusnul, mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, bahwa 

“bukunya masih sangat sedikit, bahkan setiap buku yang dicari pasti nggak ada… jangankan untuk 

prodi yang lain, untuk prodi IPII saja gak ada bukunya.” Hal senada juga diungkapkan oleh Melyta 

juga mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. 

Lebih lanjut menurut Melyta, bahwa “pihak perpustakaan harus menambah koleksi digital ini 

terutama buku-buku digital yang berkaitan dengan ke-prodi-an, khususnya prodi saya yaitu ilmu 

perpustakaan ini.” Hal senada juga disampaikan oleh Khusnul bahwa “layanan digital ini ada 

kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, ya layanan ini mempermudah pengguna dalam mencari 

referensi tanpa harus ke perpus. Sedangkan kekurangannya ya itu tadi koleksinya masih sangat 

kurang.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa layanan digital ini masih 

mempunyai beberapa hal yang harus dibenahi terutama menyangkut masalah buku digitalnya. Koleksi 

yang ada seharusnya menunjang setiap prodi yang ada di IAIN Curup. Sebagai contoh program studi 

Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, berdasarkan wawancara di atas, belum ada satu pun koleksi 

digital yang berkaitan dengan prodi ilmu perpustakaan.  

 

Optimalisasi Layanan 

Kehadiran layanan digital berbasis android ini belum begitu disambut positif oleh sivitas 

akademika. Hail ini dibuktikan dengan jumlah anggota yang masih sangat sedikit. Tercatat setelah 

launching sekitar 2 (dua) bulan hanya terdaftar anggota sekitar 199 orang. Sebenarnya jika kita 

melihat dari segi jumlah mahasiswa baru angkatan 2018 ini yang berjumlah lebih kurang 1000 

mahasiswa, ini artinya jumlah anggota yang terdaftar baru sekitar 19.9% dari 1000 mahasiswa baru 

angkatan 2018. Terlebih lagi jika kita mengacu kepada seluruh jumlah mahasiswa IAIN Curup yang 

berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) mahasiswa, maka anggota yang terdaftar di layanan digital sekitar 

4.98% dari keseluruhan jumlah mahasiswa IAIN Curup yang memanfaatkan layanan digital ini. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis baik terhadap pengelola layanan 

digital maupun para pengguna. Maka ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam rangka 

mengoptimalkan layananan digital ini, yaitu: 

1. Koleksi digital. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa diperoleh hasil bahwa 

koleksi yang ada masih sangat kurang, dan bahkan tidak ada satupun buku yang berkaitan dengan 

prodi tertentu. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi para pihak pengambil kebijakan agar 

bisa menambah koleksi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang berdasarkan 
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program studi yang ada di IAIN Curup. Menurut Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 

bahwa perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan bacaan mata kuliah yang ditawarkan di 

perguruan tinggi. Masing-masing judul bahan bacaan tersebut disediakan tiga eksemplar untuk tiap 

seratus mahasiswa, dimana satu eksemplar untuk pinjaman jangka pendek dan dua eksemplar 

lainnya untuk pinjaman jangka panjang. Padahal sejatinya digital library itu mempermudah 

layanan, bukan mempersulit. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul rahman Saleh 

(2013) bahwa layanan digital itu seharusnya memberikan kemudahan bagi para pengguna. 

2. Dari segi pengelola. Hendaknya ada satu pengelola yang menangani masalah digital library ini 

sehingga ketika ada permasalahan di lapangan bisa diselesaikan secara professional dan 

proporsional. Sebab selama ini pernah ada keluhan dari mahasiswa yang sulit untuk mendaftar 

digital library ini. Selama ini menyangkut layanan digital ini dikelola oleh kepala perpustakaan, 

padahal kepala perpustakaan mempunyai banyak kesibukan yang sangat menyita waktu dan tenaga, 

sehingga banyak permasalahan menyangkut layanan digital ini belum terselesaikan, salah satunya 

masalah susahnya untuk mendaftar atau login ke digital library. hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Ahmad (2006) berkaitan dengan beberapa elemen penting dalam membangun 

perpustakaan digital ini, salah satunya adalah keahlian khusus dari staf yang mengelolanya, jadi 

tidak sembarangan staf yang bisa mengelola digital library ini. 

3. Promosi ke seluruh sivitas akademika. Promosi ini perlu ditingkatkan lagi, sebab kalau mengacu 

dan melihat estimasi jumlah seluruh mahasiswa baru sekitar 1000 (seribu) mahasiswa, tapi yang 

terdaftar sebagai anggota ada 199 orang. Hal ini menunjukkan baru sekitar 19.9 % dari 1000 

mahasiswa baru yang terdaftar sebagai anggota digital library IAIN Curup. Terlebih lagi jika 

mengacu kepada seluruh mahasiswa IAIN Curup yang berjumlah sekitar 4000 mahasiswa, ini 

artinya baru 4.98 % yang terdaftar sebagai pemustaka digilib IAIN Curup ini. Apalagi jika 

ditambah dengan dosen dan karyawan yang berjumlah sekitar 300 orang.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penguatan promosi terhadap layanan ini, 

agar layanan ini bisa dimanfaatkan optimal oleh sivitas akademika IAIN Curup sehingga keberadaan 

perpustakaan digital berbasis android ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh sivitas 

akademika IAIN Curup. 

 

KESIMPULAN 

Bedasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka pihak Perpustakaan IAIN Curup 

masih harus melakukan optimalisasi terhadap layanan digital ini. Layanan digital ini merupakan salah 

satu bentuk inovasi dan kreativitas layanan Perpustakaan IAIN Curup. Oleh karena itu, ada beberapa 

hal yang harus dioptimalkan oleh Pihak Perpustakaan IAIN Curup berkaitan dengan layanan digital ini 

yaitu koleksi digitalnya masih harus ditambah, para pengelolanya juga harus ditambah, dan promosi 

kepada seluruh sivitas akademika sehingga layanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan 

maksimal dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi. 
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ABSTRAK 
 

Perpustakaan perguruan tinggi sebagai jantungnya dari lembaga institusi di 

perguruan tinggi dituntut dapat menyediakan sumber informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh  sivitas akademika secara mudah, dengan menyediakan 

sumber pengetahuan terbuka (open knowledge resource) dengan cara 

memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi maka 

akan meningkatkan produksi pengetahuan seluruh sivitas akademikanya dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi dapat 

meningkatkan produksi pengetahuan mahasiswa di Perpustakaan Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 

survey dengan sampel sebanyak 100 mahasiswa. Pengujian hipotesis dan 

pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares (PLS). 

Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan 

online literasi informasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat 

meningkatkan produksi pengetahuan mahasiswa, mahasiswa sangat terbantu dalam 

menemukan informasi tentang perpustakaan dengan memanfaatkan Google 

Classroom yang ada di Perpustakaan. 

 

Kata kunci :  Perpustakaan, Literasi Informasi, Google Classroom 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang   

Universitas Brawijaya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia 

mempunyai predikat World Class Entrepreneurial University dituntut dapat memberikan mutu terbaik 

bagi mahasiswanya, untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran akademik perpustakaan memiliki 

peran yang sangat penting demi tercintanya suasana akademik yang kondusif dan selalu memiliki 

pembaharuan baik dalam teknologi informasi maupun mutu informasi yang diterima oleh mahasiwa 

harus selalu terbaru. 

 Mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki pengetahuan yang luas dan berkualitas, dan 

informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa hendaknya harus disediakan oleh perpustakaan karena 

peran perpustakaan di perguruan tinggi yaitu sebagai jantungnya dari suatu universitas, tanpa adanya 

perpustakaan yang memiliki kualitas terbaik maka mutu dari mahasiswa di suatu universitas juga akan 

mempengaruhinya.  

 Program literasi informasi saat ini sangat dibutuhkan bagi dunia pendidikan terlebih untuk 

pendidikan tinggi. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan literasi informasi untuk menunjang 

kesuksesan akademis mereka dan menjamin kualitas lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi 

dengan pekembangan dunia kerja. Literasi informasi dalam bentuk workshop maupun seminar sudah 

sering dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya namun sampai saat ini manfaat yang 

diperoleh belum sesuai harapan institusi. 
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 Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin cepat menuntut Perpustakaan Universitas 

Brawijaya harus dapat mengemas program literasi informasi dalam bentuk online literasi informasi 

sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan Google Classroom yang disediakan oleh Perpustakaan 

Universitas Brawijaya. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Pemanfaataan Google Classroom Pada Pelatihan Online Literasi 

Informasi untuk Meningkatkan Produksi Pengetahuan Mahasiswa di Perpustakaan Universitas 

Brawijaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pemanfaatan 

Google Classroom Pada Pelatihan Online Literasi Informasi untuk Meningkatkan Produksi 

Pengetahuan Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Brawijaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Literasi Informasi 

Literasi Informasi atau kemelekan informasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul G. 

Zurkowski pada tahun 1974. Menurut Pal G. Zurkowski masyarakat yang literat informasi adalah 

adalah masyarakat yang terlatih dalam aplikasi sumberdaya dalam pekerjaan. Menurut  Fatmawati 

(2010), literasi informasi yaitu: “Sebuah pemahaman dari seperangakat atau serangkaian 

kemampuan/keterampilan yang dimiliki dan memungkinkan untuk mendapatkan jalan keluar/solusi 

untuk memecah suatu masalah”. Septiyantono (2014) juga mengatakan bahwa literasi informasi secara 

umum dinyatakan sebagai kemampuan seseorang mengenali kapan informasi itu dibutuhkan serta 

seperangkat keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mencari, menemukan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi yang berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi yang akan memecahkan berbagai masalah. 

Secara sederhana literasi informasi adalah kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efisien untuk memecahkan suatu masalah. 

Dengan kata lain, orang yang melek informasi : tahu cara belajar, tahu cara pengetahuan tersusun, tahu 

cara mencari informasi, dan tahu cara menggunakan informasi sedemikian rupa sehingga orang lain 

dapat belajar dari mereka. Proboyekti (2018) mengatakan mereka ini orang yang siap untuk belajar 

sepanjang hayat karena mereka selalu mampu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk 

berbagai kebutuhan atau keputusan. 

SCONUL (Society of College, National, and University Libraries) di UK (SCONUL, 2006 

dalam Martin, 2008), menyebutkan literasi informasi menyangkut tujuh aspek berikut :  

1. Mengenali informasi yang dibutuhkan 

2. Menentukan cara untuk menyelesaikan kesenjangan informasi 

3. Mengkonstruksi strategi untuk mendapatkan informasi 

4. Mencari dan mengakses 

5. Membandingkan dan mengevaluasi 

6. Mengorganisir, melaksanakan dan berkomunikasi 

7. Meringkas dan menciptakan 

Salah satu jenis literasi informasi adalah literasi informasi digital. Literasi informasi digital 

adalah kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi dan mengevaluasi  informasi yang berasal dari 

sumber-sumber digital untuk memecahkan suatu masalah. Gilster (1997) mengemukakan bahwa 

literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital 

secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti akademik, karier, dan kehidupan sehari-hari.   

Menurut Kurnianingsih (2017) karakteristik literasi digital tidak hanya mengacu pada 

keterampilan operasi dan menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi 
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teknologi (perangkat keras dan platform perangkat lunak), tetapi juga untuk proses “membaca” dan 

“memahami” sajian isi perangkat teknologi serta proses “menciptakan” dan “menulis” menjadi sebuah 

pengetahuan baru.  

Di era mobilisasi seperti saat ini literasi informasi digital sangat diperlukan karena tidak 

semua informasi yang tersedia di internet merupakan informasi kredibel yang benar-benar dibutuhkan 

untuk memecahkan suatu masalah.  

 

Google Classroom 

Google classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google dan 

diluncurkan ke publik pada tanggal 12 Agustus 2014 untuk ruang lingkup pendidikan yang bertujuan 

menyederhanakan pembuatan, distribusi, dan pemberian nilai dengan cara tanpa kertas. 

Classroom dirancang untuk membantu guru atau pengajar membuat dan mengumpulkan tugas 

tanpa menggunakan kertas, termasuk fitur untuk menghemat waktu Guru seperti kemampuan untuk 

membuat salinan Google Docs secara otomatis bagi setiap siswa. Classroom juga dapat membuat 

folder Drive untuk setiap tugas dan setiap siswa, agar semuanya tetap teratur.  

Tujuan utama Google Classroom ini adalah untuk memudahkan proses berbagi file antara 

guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi 

tugas, Google Docs, Sheets, dan Slides untuk menulis, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar 

untuk membuat jadwal. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi, 

atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di Drive 

masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan tugas untuk dinilai oleh seorang guru.  

Aplikasi mobile juga tersedia untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna 

mengambil foto dan melampirkan ke tugas, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi 

secara offline. Guru dapat memantau perkembangan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat 

mengembalikan tugas kepada siswa beserta koreksi berupa komentar. Google Classroom 

menggunakan Google Drive, Google Doc, Sheet, dan Slides, serta Gmail secara bersamaan untuk 

membantu institusi pendidikan menuju sistem tanpa kertas. 

 

Gambaran tentang Goggle Classroom di Perpustakaan Universitas Brawijaya 

Perpustakaan Universitas Brawijaya telah memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan 

literasi informasi maupun pendidikan pemustakaan secara online bagi mahasiswa baru. Penggunaan 

Google Classroom memungkinkan mahasiswa dapat membuka kembali materi pelatihan atau materi 

sosialisasi dimanapun dan kapanpun dengan cara memasukkan kode kelas yang sudah dibagikan pada 

waktu kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Berikut adalah gambaran pemanfaatan Google Classroom 

pada pelatihan literasi informasi di Perpustakaan UB : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambaran Goggle Classroom di Perpustakaan Universitas Brawijaya 
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Gambar 2. Gambaran Goggle Classroom di Perpustakaan Universitas Brawijaya 

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan Online 

Literasi Informasi berpengaruh untuk meningkatkan Produksi Pengetahuan Mahasiswa di 

Perpustakaan Universitas Brawijaya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey langsung 

kepada mahasiwa dengan responden sejumlah 100 orang secara random sampling kepada mahasiswa 

yang memanfaatkan Google Classroom pada Pelatihan Online Literasi Informasi. Penelitian dilakukan 

di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Pengolahan data dan pengujian hipotesis menggunakan 

program Smart PLS.  

 

Kerangka Teoritik Penelitian 

Kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Google 

Classroom pada Pelatihan Online Literasi Informasi untuk meningkatkan Produksi Pengetahuan 

Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Brawijaya. 

 

 
Gambar 3. Kerangka Teoritik Penelitian 

 

 Variabel bebas atau (X) yaitu Pemanfaatan Google Classroom Pada Pelatihan Online 

Literasi Informasi  

 Variabel terikatnya atau (Y) yaitu Produksi Pengetahuan Mahasiswa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa sudah memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Hasil Uji hipotesis penelitian ini dengan jumlah respondenya 

adalah 100 sehingga nilai ttabel = 1,660 menunjukkan hasil bahwa semua variabel dalam penelitian 

dapat diterima, secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 4. 

Pemanfaataan Google 

Classroom Pada 

Pelatihan Online 

Literasi Informasi  

Produksi 

Pengetahuan 

Mahasiswa 
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Gambar 4. Pengujian Hipotesis 

 

Berdasarkan taraf nyata/ signifikansi (α) = 5% atau sama dengan 0,05 diperoleh ttabel = 1,660. 

Hasil olah data diperoleh tstatistik> ttabel = 9,845> 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

secara signifikan antara pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi 

terhadap produksi pengetahuan mahasiswa di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Jadi Ho ditolak dan 

H1 diterima, dengan demikian  terbukti bahwa pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan online 

literasi informasi berpengaruh terhadap produksi pengetahuan mahasiswa di Perpustakaan Universitas 

Brawijaya. 

 

Pemanfaatan Google Classroom pada Pelatihan Online Literasi Informasi 

Hasil pengujian menggunakan alat bantu SmartPLS, variable dari pemanfaatan Google 

Classroom pada Pelatihan Online Literasi Informasi ini terdiri dari 5 instrumen pembentuknya, 

terdapat instrument yang nilainya paling tinggi yaitu pada PL4 sebesar 20,935 dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pemanfaatan Google Classroom pada Pelatihan Online Literasi Informasi 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai paling besar adalah mahasiswa mendapatkan 

informasi terkini tentang literasi informasi perpustakaan setelah memanfaatkan Google Classroom 

pada pelatihan online literasi informasi, selanjutnya mahasiswa juga merasakan kemudahan akses 

ketika memanfaatkan Google Classroom, hal ini didukung dari hasil pernyataan bahwa mahasiswa 

tidak perlu waktu lama mendapatkan informasi tentang literasi informasi perpustakaan setelah 

memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi, dan juga Mahasiswa mudah 

dan tidak mengalami kesulitan ketika memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan online literasi 

informasi sehingga mahasiswa mendapatkan informasi yang sesuai tentang literasi informasi 

perpustakaan setelah memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi. 
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Produksi Pengetahuan Mahasiswa 

Variabel dari produksi pengetahuan mahasiswa terdiri dari 5 instrumen pembentuknya, 

terdapat instrumen yang nilainya paling tinggi yaitu pada PM3 sebesar 13,204 dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Produksi Pengetahuan Mahasiswa 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai paling besar adalah Mahasiswa sangat membutuhkan 

Google Classroom Pada Pelatihan Online Literasi Informasi, karena dengan memanfaatkan Google 

Classroom mahasiswa dapat meningkatkan produksi pengetahuannya tentang literasi informasi 

perpustakaan, mahasiswa juga banyak yang membahas tentang Google Classroom pada pelatihan 

online literasi informasi, sehingga mahasiswa merasa puas dengan literasi informasi yang didapatkan 

setelah memanfaatkan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi, mahasiswa merasa 

keberadaan Google Classroom sangat penting karena sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh seluruh 

mahasiswa di Perpustakaan Universitas Brawijaya sehingga mahasiwa selalu memanfaatkan Google 

Classroom pada pelatihan online literasi informasi lebih efektif dan efisien karena mahasiswa 

menganggap lebih efesien dan efektif hal ini didukung oleh pernyataan mahasiswa dari Fakultas Ilmu 

Administrasi (No.kuosioner 99). 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Pemanfaatan Google Classroom pada pelatihan online literasi informasi berpengaruh meningkatkan 

produksi pengetahuan mahasiswa di Perpustakaan Universitas Brawijaya 

2. Mahasiswa sangat terbantu dalam menemukan informasi tentang perpustakaan dengan 

memanfaatkan Google Classroom yang ada di Perpustakaan.  

3. Online literasi informasi lebih disukai mahasiswa karena mahasiswa dapat sewaktu-waktu 

mengakses dan melihat informasi apa yang dibutuhkan tanpa harus datang ke perpustakaan. 
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ABSTRAK 

 
Masalah pengaruh kemampuan literasi informasi dan kognitif terhadap kompetensi 

pustakawan dilakukan perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh tingkat signifikan secara parsial dan stimulan dari: (1) Kemampuan 

berliterasi informasi terhadap kompetensi  pustakawan; (2)  kemampuan kognitif  

terhadap terhadap kompetensi pustakawan; (3) kemampuan berliterasi informasi 

dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan dan (4) kontribusi kemampuan 

berliterasi informasi dan kemampuan kognitif terhadap kompetensi pustakawan.  

Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan rekomendasi dalam perumusan 

konseptual dalam meningkatkan kompetensi pustakawan melalui kemampuan 

berliterasi informasi dan kemampuan kognitif. Variabel penelitian terdiri dari 

kemampuan literasi informasi dan kemampuan kognitif berfungsi sebagai variabel 

bebas (independent) dan  kompetensi pustakawan bertindak sebagai variabel terikat 

(dependent).Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis path. Hasil 

penelitian minyimpulkan: (1) Pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap 

kompetensi pustakawan signifikan (2) pengaruh kemampuan kognitif terhadap 

kompetensi pustakawan tidak signifikan (3) pengaruh kemampuan literasi informasi 

dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan signifikan dengan konstribusi sebesar 

51,3%.   

 

Kata kunci: Kemampuan, literasi informasi, kognitif dan kompetensi pustakawan 

 

 
PENDAHULUAN 

Pustakawan bertugas mengelola lembaga informasi dan berbagai aktifitas kegiatan yang 

terdapat di perpustakaan (Purwono, 2014). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2007 Tentang Perpustakaan BAB I pasal 33 ayat(1) dan (2) pustakawan minimal harus 

berpendidikan D2 ilmu perpustakaan atau bidang studi lain yang telah terakriditasi dengan dilengkapi 

sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Kompetensi profesional (pustakawan), 

kemampuan yang harus dimiliki pustakawan (keterampilan, pengetahuan, keahlian)  dalam mengelola, 

melakukan akses dan melayani sumber daya informasi berkualitas dengan mendayagunakan teknologi 

informasi yang tersedia (Abels, Jones, Latham, Magnoni, & Marshall, 2003). Berdasarkan dua 

pengertian diatas, kompetensi pustakawan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang harus 

dimiliki pustakawan dalam mengelola perpustakaan. 

Kognitif artinya berpikir (Sternberg, 2008). Kecerdasan intelektual seseorang juga disebut 

kemampuan kognitif, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi. Merujuk definisi diatas kognitif pustakawan merupakan kemampuan intelektual 

yang dimiliki pustakawan dalam memecahkan berbagai masalah aktifitas yang terjadi di perpustakaan. 

Penelitian sebelumnya menyatakan, kecerdasan intelektual mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan kerja seorang profesional (Choiriah, 2013). Data ini mempunyai arti bahwa kecerdasan 

intelektual mempunyai peran yang signifikan terhadap kemampuan kognitif dalam memahami dan 

menyelesaikan berbagai masalah persoalan yang terjadi dilingkunganya. Begitu juga kemampuan 
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kognitif yang dimiliki seorang pustakawan sangat menentukan dalam menyelesaikan masalah yang 

terjadi di perpustakaan. 

Literasi informasi, serangkaian kegiatan pencariaan informasi tercetak dan non-cetak yang 

dibutuhkan oleh pustakawan pada waktu tertentu dapat dilakukan melalui akses, komunikasi dan 

evaluasi sumber yang ditemukan sehingga dapat digunakan secara efektif (Hasugian, 2008). Pencarian 

sumber informasi cetak dan non-cetak hanya dapat dilakukan secara efektif apabila dimulai dari 

penentuan kata kunci yang benar, melakukan browsing yang tepat serta melalui search engine 

sehingga ditemukan sumber informasi yang relvan sesuai dengan kebutuhan. Serangkaian kegiatan 

literasi informasi inilah yang akan dapat meningkatkan kompetensi pustakawan melalui berbagai 

pemahaman bacaan literature yang ditemukan. 

Kompetensi pustakawan dapat ditingkatkan dan diukur melalui kemampuan berliterasi 

informasi dan kognitif sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah kepustakawanan yang  

dihadapi dengan baik. Semakin tinggi kemampuan kognitif pustakawan dalam melakukan literasi 

informasi, maka semakin tinggi juga kompetensi yang dimiliki pustakawan. Besarnya kemampuan 

siswa dalam melakukan ekplorasi berpikir untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan 

sangat ditentukan oleh kemampuan siswa dalam berliterasi informasi dan aspek kognitif yang 

didukung oleh afektif dan psikomotor (Fakhriyah, dkk. 2017). Data dini dapat diartikan bahwa 

besarnya kemampuan siswa dalam melakukan eksplorasi berpikir untuk menemukan sumber informasi 

sebagai profesinya ditentukan oleh kemampuan siswa dalam melakukan pencarian sumber informasi 

(literasi informasi) dan kemampunan kognitif yang didukung oleh unsur afektif dan psikomotor. 

Untuk mengetahui masalah besarnya kompetensi pustakawan yang ditentukan oleh 

kemampuan melakukan literasi informasi dan kemampuan kognitif pustakawan sangat menarik 

dilakukan penelitian melalui pengukuran variabel masing-masing  dengan tujuan untuk mengetahui: 

(1) Pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap kompetensi  pustakawan; (2)  tingkat signifikan 

pengaruh kemampuan kognitif  terhadap kompetensi pustakawan; (3) tingkat signifikan pengaruh 

kemampuan literasi informasi dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan dan (4) kontribusi 

kemampuan literasi informasi dan kognitif secara bersamaan (stimulan) dan sendirian terhadap 

kompetensi pustakawan. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberi masukan kepada 

pimpinan dan lembaga yang terkait dalam pengembangan konseptual kompetensi pustakawan 

melalui kemampuan literasi informasi dan kemapuan kognitif. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemampuan melakukan akses dalam menemukan kebutuhan sumber informasi yang akan 

digunakan sebagai bahan rujukan (sitasi) dalam menulis karya ilmiah tugas akhir mahasiswa perlu 

ditingkat melalui literasi informasi. Mahasiswa merasa puas dalam melakukan akses bahan 

pustakawa seperti jurnal, tesis dan disertasi  sebanyak 79,4% responden (Felicia, 2015). Peneliti lain 

juga menyatakan keterampilan literasi (keaksaraan) informasi para bankir berpengaruh terhadap para 

profesi bankir dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan informasi  yang akan digunakan 

untuk memecahkan masalah kinerja perbankan (Bello, Amusa, Omotoso, & Osunrinade, 2016). 

Selain itu yang berkaitan dengan pengaruh kognitif terhadap kompetensi seorang pengendalian tugas 

diudara menyatakan pengembangan kognitif neurotisme mempengaruhi kinerja pengendali lalu lintas 

udara selama bekerja yang berprofesi sebagai pilot (Truschzinski, Betella, Brunnett, & Verschure, 

2018). 

Berangkat dari permasalahan diatas maka kami yang berprofesi sebagai pustakawan akan 

melakukan implementasi dilingkungan perpustakaan dengan masalah pengaruh kemampuan literasi 

informasi dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan, karena menurut sepengetahuan kami 

penelitian masalah diatas belum pernah dilakukan dan akan kami implementasi pada profesi 

pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Masalah tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan 
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beberapa pengertian diantaranya: kompetensi pustakawan, kemampuan kognitif pustakawan dan 

kemampuan berliterasi informasi. 

 

a. Kompetensi Pustakawan 

Menurut “Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 

246/Men/XII/2008 BAB I C tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia” 

menerangkan bahwa “kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi 

mencakup atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu kerja atau tugas 

sesuai dengan standar performa yang ditetapkan”. Kompetensi, kemampuan dasar yang harus dimiliki 

seorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemampuan dasar tersebut meliputi ketrampilan, 

keahlian, pengetahuan, nilai,dan karateristiknya (Lasa Hs, 2009). 

Berdasarkan definisi diatas maka kompetensi pustakawan merupakan suatu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki pustakawan dalam melaksanakan tugas kepustakawanan di perpustakaan. 

Kemampuan dasar inilah yang disebut dengan kompetensi profesi (kompetensi pustakawan). 

Kompetensi profesional yang harus dimiliki pustakawan sebagai pengelola informasi menurut the 

special library association (Abels et al., 2003) diantaraya:  

1. Paham dalam melakukan seleksi, menganalisa dan menilai sumber informasi yang dibutuhkan 

pengguna (user). 

2. Mempunyai kemampuan menentukan subyek dalam melakukan organisasi informasi. 

3. Managerial sumber informasi yang baik sesuai dengan misi organisasi. 

4. Mampu melakukan bimbingan layanan pemustaka. 

5. Dapat memprediksi kebutuhan informasi pemustaka sesuai dengan nilai jualnya. 

6. Mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi. 

7. Mampu melakukan layanan  informasi sesuai dengan pendekatan bisnis yang dimiliki pemustaka. 

8. Mengembangkan produk informasi sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. 

9. Melakukan kajian informasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. 

10. Mengembangkan layanan informasi dan menyebarkan informasi sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan. 

11. Melestarikan sumber informasi melalui perawatan dan alih media lain. 

12. Mampu menjadi pengurus dan konsultan organisasi di bidang perpustakaan dan informasi secara 

efektif dan efisien. 

Dari berbagai uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa operasional konsep kompetensi 

pustakawan dapat dikelompokan menjadi empat dimensi antara lain: (1) Organisasi informasi 

berdasarkan subyek; (2) mengelola sumber daya informasi; (3) melakukan pelayanan informasi dan 

(4) pendayagunaan teknologi. Dimana setiap dimensi dapat digunakan untuk melakukan penelusuran 

karateristik kompetensi pustakawan. 

 

b. Kemampuan Kognitif 

Kognitif yaitu, suatu cara manusia mengetahui, memahami, belajar, mengingat suatu informasi 

dan ilmu pengetahuan (Sternberg, R.J., 2008). Juga dapat diartikan suatu proses pikiran atau mental 

seseorang dalam menerima informasi yang kemudian dimunculkan kembali dalam bentuk 

pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan dalam melakukan suatu aktifitas 

kegiatan. Proses tersebut meliputi melihat atau mendengar, mengetahui, memikirkan, memahami, 

menyimpan dan mengeluarkan kembali dalam suatu tindakan (Suharnan, 2005). Proses perkembangan 

kognitif yang terdapat pada anak dikelompokan menjadi empat tahap diantaraya: sensori motor, 

perencanaan operasi, pelaksanaan dan dibuktikan dengan adanya wujud fisik formalitas pelaksanaan 

(Piaget, J. dalam Suparno, P., 2001). 
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Merujuk berbagai definisi diatas maka kognitif dapat diartikan sebagai, cara berpikir manusia 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kognitif merupakan suatu proses berpikir 

manusia yang dimulai dari unsur mengetahui, memahami, memikirkan dan mengambil suatu tindakan 

yang diimplementasikan dalam suatu perbuatan. Kognitif juga merupakan, bagiamana melihat dan 

mendengarkan informasi yang terjadi disekitar kita untuk direnungkan sampai paham, dianalisis, 

diputuskan untuk mengambil suatu tindakan. Semakin cepat proses kognitif seorang semakin efektif  

dalam melakukan suatu kegiatan. Tetapi apabila lambat kognitif seseorang maka akan lambat dalam 

melakukan tindakan. Kognitif sangat berpengaruh sekali terhadap tindakan yang akan dilakukan 

seseorang, apalagi dalam pengambilan keputusan suatu masalah yang sedang dihadapi. 

Berdasarkan uraian diatas maka proses kognitif juga terjadi pada diri profesi pustakawan 

sebagai tenaga perpustakaan. Pustakawan dalam menjalankan tugas sebagai profesinya membutuhkan 

pengetahuan, pemahaman, pikiran dan memutuskan sebagai langkah akhir dalam melakukan tindakan. 

Sehingga kognitif pustakawan, yaitu cara berpikir pustakawan dalam mengelola perpustakaan dengan 

berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan berpikir untuk menentukan suatu keputusan yang harus 

diambil dalam memecahkan masalah yang dihadapi di perpustakaan. Masalah tugas kepustakawanan 

tersebut diantaranya: mencari, mengorganisasi, menyebarkan, melestarikan informasi dan 

mendayagunakan teknologi yang berkembang sesuai kebutuhan perpustakaan.  

 

c. Kemampuan Literasi Informasi 

Literasi informasi sering juga disebut melek informasi atau kebeakasaraan. Artinya orang 

yang ingin mengetaui informasi harus mengetahui berbagai huruf yang menyusunnya. Literasi 

informasi timbul karena adanya suatu kebutuhan informasi pada diri seseorang yang dapat diperoleh 

melalui akses secara efisien, efektif, mengevaluasi dan menyatukan antara informasi dan ilmu 

pengetahuan secara legal serta mengkomunikasikan informasi yang diperolehya kepada pihak lain 

yang membutuhkan (Lasa Hs, 2009). Kemampuan literasi informasi dapat diberdayakan melalui: 

penetapan topik, cara melakukan akses informasi yang efektif, evaluasi sumber informasi yang 

ditemukan dan cara penggunaan informasi dalam melakukan sitasi (Pendit, 2008).  Literasi informasi 

juga dapat diartikan sebagai ketrampilan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang 

dalam melakukan pencarian informasi (akses informasi), analisis dan evaluasi sumber informasi 

sumber yang ditemukan sehingga dapat digunakan sebagai sebagai acuan komunikasi ilmiah para 

ilmuwan dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi (Septiyantono, 2014). 

Kemampuan literasi informai sangat dibutuhkan pustakawan sebagai pengelola informasi. 

Semakin terampil dalam melakukan literasi informasi maka sumber informasi yang diperoleh tambah 

relvan dan berkualitas sehingga dapat digunakan untuk peningkatkan kinerja pustakawan. Literasi 

informasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menemukan kebutuhan sumber informasi 

relevan dan mutakahir secara efektif dan efisien. Definisi diatas dapat digunakan untuk melakukan 

penelusuran dalam menentukan karateristik literasi informasi serta dapat dikelompokan menjadi 

berbagai dimensi diantaranya: (1) Cara melakukan akses informasi; (2) analisis dan evaluasi sumber 

informasi yang ditemukan dan (3) penggunaan sumber informasi sebagai referensi dalam penentuan 

dan penyelesaian masalah sumber informasi. Kesemua dimensi ini akan digunakan untuk menentukan 

karateristik literasi informasi puastakawan yang dapat dipakai sebagai alat ukur dalam pengambilan 

data. 

 

Hipotesa Penelitian 

Ada beberapa asumsi yang dapat digunanakan untuk merumuskan hipotesis penelitian 

hubungan antara kemampuan literasi informasi dan konigtif terhadap komptensi pustakawan. 

Beberapa asumsi hipotesis penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 
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H1a: Pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap kompetensi pustakawan secara parsial tidak 

signifikan  

H1b:Pengaruh kemampuan literasi informasi terhadap kompetensi pustakawan secara parsial 

signifikan. 

H2a: Pengaruh kemampuan kognitif terhadap kompetensi pustakawan secara parsial tidak signifikan. 

H2b: Pengaruh kemampuan kognitif terhadap kompetensi pustakawan secara parsial signifikan. 

H3a: Pengaruh kemampuan literasi informasi dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan secara 

stimulan tidak signifikan  

H3b: Pengaruh kemampuan literasi informasi dan kognitif terhadap kompetensi pustakawan secara 

stimulan signifikan 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel penelitian diambil melalui survey dari 55 kuesioner yang terkumpul pada peserta 

seminar internasional kepustakawanan di Universitas Sebelas Maret Solo. Data primer yang 

terkumpul diolah dan dianalisis secara kuantitatif  dengan bantuan  SPSS. Interprestasi data dengan 

menggunakan analisis path (diterminasi, uji hipotesis t dan uji F) dengan penjelasan melalui 

persamaan linier regresi ganda: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e. Adapun keterangan atribut tersebut 

sebagai berikut: β0, β1, β2 = Koefisiene = Error Term, Y =  kompetensi pustakawan (variabel 

dependent), X1, =  kemampuan literasi informasi (variabel independent), X2 =  kemampuan kognitif 

(variabel independent). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan program SPPS diperoleh nilai diskritif rata-

rata (mean) dan standart deviasi sebagimana tercantum pada table 4.1 sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Descritive Statistics 

Variabel Mean Std.Deviation N 

Literasi informasi  57,7091 6,66298 55 

Kognitif 62,9636 8,39083 55 

Kompetensi Pustakawan 56,8909 6,65185 55 
 

Sumber: Data primer hasil olahan, tahun 2018 

 

Hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 55 pustakawan tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut:  

1 Besarnya standar deviasi veriabel literasi informasi pustakawan 6,66298 dengan rata-rata nilai 

57,7091. 

2 Besarnya standar deviasi veriabel kemampuan kognitif pustakawan 8,39083 dengan rata-rata nila i 

62,9636 

3 Besarnya standar deviasi veriabel kompetensi pustakawan 6,65185 dengan rata-rata nilai56,8909 

 

b. Regresi Linier Berganda. 

Regresi linier yang dibentuk antara variabel independent kemampuan literasi informasi dan  

kemampuan kognitif yang berfungsi sebagai predictor sangat menentukkan besarnya variabel 

kompetensi pustakawan. Artinya besar dan kecilnya variabel kompetensi pustakawan sangat 

ditentukan oleh variabel kemampuan literasi informasi dan kognitif pustakawan. Berdasarkan hasil 

olah dengan menggunakan bantuan program SPSS, hubungan antara variabel literasi informasi dan 

kognitif terhadap variabel kompetensi pustakawan tersebut diperoleh persamaan regresi linier 
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berganda sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 Coefficients sebagai berikut: Ŷ =  

17,465+0,473X1+0,184X2 dengan keterangan X1= literasi informasi, X2= kemampuan kognitif, Ŷ = 

kompetensi pustakawan . 

Tabel 4.2 Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 17,465 5,922  2,949 ,005   

Literasi informasi ,473 ,093 ,596 5,062 ,000 ,676 1,480 

Kognitif ,184 ,118 ,183 1,558 ,125 ,676 1,480 

a. Prediktor: kognitif, literasi informasi 

b. Variabel terikat: kompetensi pustakawan 

Sumber: data primer hasil olahan, tahun 2018  

 

Adapun persamaan regresi linier berganda Ŷ = 17,465+0,473X1+0,184X2  yang terbentuk 

antara ketiga varibel tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Ketetapan = 17,465, nilai ini mempunyai arti bahwa angka 17,465 merupakan nilai kompetensi 

pustakawan akan tetap apabila kemampuan literasi informasi dan kognitif tidak terjadi kenaikan 

atau sama dengan nol. 

2. Nilai literasi informasi = 0,473 mempunyai arti literasi informasi berpengarif positif terhadap 

kompetensi pustakawan dengan ketentuan apabila tejadi kenaikan satu kali kemampuan literasi 

informasi maka akan memberikan nilai sebesar 0,473 dengan anggapan variabel kemampuan 

kognitif tetap tidak terjadi perubahan. 

3. Nilai kognitif sebesar 0,184, mempunyai arti bahwa kemampuan kognitif berpengaruh positif 

terhadap kompetensi pustakawan dengan ketentuan kemampuan literasi informasi tetap, artinya 

apabila terjadi kenaikan satu kali kemampuan kognitif maka kompetensi pustakawan akan naik 

0.184 dengan nilai literasi informasi tetap satu. 

 

c. Sumbangan Relatif 

Sumbangan relatif, besarnya sumbangan masing-masing (parsial) variabel kemampuan literasi 

informasi dan kemampuan kognitif (independent)  terhadap kompetensi pustakawan (dependent). Ada 

dua variabel bebas sebagai prediktor yang mempengaruhi sumbangan relatif terhadap variabel terikat 

yaitu: 

1. Kemampuan Kognitif 

Hasil uji t hitung sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 Coefficients menunujukan bahwa pada 

nilai 1,558 dengan nilai probabilitas signifikan variabel kemampuan kognitif  sebesar 0,125 lebih 

besar dari pada 0,05 atau (0,125>0,05). Nilai ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

kemampuan kognitif terhadap kompetensi pustakawan  tidak signifikan. Data di atas menunjukan 

bahwa besar kompetensi pustakawan tidak dapat ditentukan oleh kemampuan kognitif (gaya berfikir) 

pustakawan. Walaupun terjadi kenaikan pada kemampuan kognitif pustakawan apabila tidak ada  

faktor lain yang mempengaruhi maka kemampuan kompetensi pustakawan tidak akan mengalami 

kenaikan. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan gaya 

kognitif tidak mempunyai konstribusi terhadap kompetensi siswa dalam mengerjakan tugas (Baiduri, 

2015). Namun demikian hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya 

pengaruh signifikan  terhadap kompetensi prestasi siswa yang sedang belajar (Sanang & Loekmono, 

2012). Merujuk hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kognitif terhadap 

kompetensi pustakawan secara parsial tidak signifikan, sehingga kemampuan kognitif secara parsial 

tidak dapat digunakan untuk menjelaskan komepetensi pustakawan.  

2. Kemampuan literasi informasi 

Hasil uji t hitung sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 Coefficients menunujukan bahwa pada 

nilai 5.062 diperoleh probabilitas signifikan variabel literasi informasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
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pada 0,05 (0,000<0,05). Nilai ini mempunyai arti bahwa kemampuan literasi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kompetensi pustakawan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

mengemukakan bahwa keterampilan literasi informasi siswa sangat menentukan keberhasilan dalam 

belajar sehingga dapat memperoleh nilai yang baik (Kim & Dolan, 2018). Peneliti yang lain juga 

menyatakan kemampuan literasi informasi siswa sangat menentukan dalam prestasi belajar siswa 

(Fajarwati, 2012). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa besarnya kompetensi yang dimiliki 

pustakawan dapat ditentukan dengan kemampuan literasi informasi yang dilakukan oleh pustakawan. 

Semakin baik kemampuan literasi informasi yang dimiliki pustakawan maka semakin tinggi pula 

kompetensi pustakawan, sehingga besar kecilnya kompetensi pustakawan dapat ditentukan oleh 

kemampuan literasi informasi yang dimiliki pustakawan. Merujuk pembahasan diatas maka penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi informasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kompetensi pustakawan. Setiap terjadi kenaikan kemampuan literasi informasi pustakawan 

maka akan terjadi peningkatan kompetensi pustakawan. 

 

d. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif yaitu besarnya sumbangan secara bersamaan (stimulan) antara kemampuan 

literasi informasi dan kognitif sebagai variabel bebas (independent)  terhadap kompetensi pustakawan 

sebagai variabel terikat (dependent). Hasil uji hipotesis F signifikan dengan menggunakan program 

SPSS sebagaimana tercantum pada tabel 4.3 ANOVA diperoleh nila F hitung sebesar 27,413 dengan 

nilai untuk probabilitas signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 atau (0,000<0,05). Nilai 

probabilitas signifikan ini mempunyai arti bahwa kemampuan kognitif dan literasi informasi sebagai 

variabel bebas (independent) secara bersamaan (stimulan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

terhadap variabel terikat (dependent) kompetensi pustakawan. 

Tabel 4.3 ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regresion 1230,376 2 615,188 27,413 ,000b 

Residual 1166,969 52 22,442   

Total 2397,345 54    

a. Prediktor: kognitif, literasi informasi 

b. Variabel terikat: kompetensi pustakawan 

Sumber: data primer hasil olahan, tahun 2018  

 
 

Data ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya suatu kompetensi yang dimiliki pustakawan 

sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir pustakawan (kognitif) dan kemampuan melakukan 

literasi informasi dalam menambah pengetahuan beserta pemahaman masalah yang ada. Semakin 

tinggi kemampuan kognitif pustakawan dalam melakukan literasi semakin tinggi pula kompetensi 

yang dimiliki pustakawan. Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi dengan sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.4 model summaryb yang diolah dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

hasil penelitian R Square (R2) = 0,513. Data ini dapat diartikan bahwa besarnya kontribusi 

kemampuan literasi informasi dan kognitif secara bersamaan (stimulan) terhadap kompetensi 

pustakawan sebesar  51,3% dan sisanya 48,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

Tabel 4.4 Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,716a ,513 ,495 4,73727 1,909 

a. Prediktor: kognitif, literasi informasi 

b. Variabel terikat: kompetensi pustakawan 

Sumber: data primer hasil olahan, tahun 2018  
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif secara 

mendalam, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 

pustakawan. 

2. Kemampuan kognitif secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 

pustakawan. 

3. Kemampuan literasi informasi dan kemampuan kognitif secara stimulan berpengaruh signifikan 

terhadap kompetensi pustakawan.  

4. Besarnya pengaruh secara stimulan antara kemampuan literasi informasi dan kognitif terhadap 

kompetensi pustakawan sebesar 51,3%. 
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ABSTRAK 

 
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Perpustakaan UB untuk meningkatkan  

kualitas layanan ini salah satunya dengan menghadirkan liaison librarian atau 

dikenal dengan Pustakawan Penghubung Fakultas (PPF) di lingkungan ruang baca 

fakultas Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa implementasi keberadaan liaison librarian terhadap kepuasan 

pemustaka pada ruang baca fakultas di lingkungan UB. Metode penelitian ini 

menggunakan eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode insidental sampling sebanyak 160 mahasiswa dengan 

menggunakan rumus Slovin dari jumlah populasi 69.069 mahasiswa UB. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari kegiatan liasion librarian atau 

PPF ini terhadap kepuasan pemustaka di ruang baca. Hal tersebut dapat dilihat 

dari Uji t yang menghasilkan variabel liaison librarian (X) dengan variabel 

kepuasan pemustaka (Y) memiliki nilai thitung 8,671 sedangkan nilai ttabel adalah 

1,975 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini juga diperkuat 

dengan nilai sig. t 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan kata lain liaison 

librarian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan yaitu meningkatkan jumlah 

koleksi yang disediakan, meningkatkan fasilitas komputer, memperluas ruang baca 

fakultas, serta meningkatkan kompetensi petugas ruang baca.  

 

Kata kunci:  Liaison librarian, Kepuasan Pemustaka, Pustakawan Penghubung 

Fakultas (PPF), Perpustakaan Perguruan Tinggi. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang 

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang bisa disimpan menurut tata susunan 

tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo-Basuki, 1991). Perpustakaan dalam 

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, 

meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Berdasarkan tujuan dari perpustakaan tersebut di atas, maka perpustakaan harus memberikan 

suatu layanan prima kepada pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 

pemustaka. Layanan prima yang diberikan perpustakaan kepada pemustaka akan membuat pemustaka 

merasa lebih nyaman dan betah berlama-lama di dalam perpustakaan. Dalam upaya untuk  

meningkatkan layanan di perpustakaan diperlukan peran pustakawan. 

Peran pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan di  perguruan tinggi sangatlah penting 

untuk menunjang aktivitas akademik. Pustakawan dituntut untuk  mampu menjadi penghubung dengan 

pemustaka dalam  menemukan koleksi dan penelusuran informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Perpustakaan UB untuk meningkatkan kualitas 

layanan ini salah satunya dengan menghadirkan liaison librarian atau dikenal dengan Pustakawan 
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Penghubung Fakultas (PPF) di lingkungan ruang baca UB. Keberadaan liaison librarian ini sangatlah 

penting di dalam perpustakaan perguruan tinggi, selain sebagai penghubung liaison librarian juga 

memberikan bimbingan, mendidik maupun memberikan informasi serta membantu secara teknis 

penelitian kepada pemustaka.  

Perpustakaan UB memiliki liaison librarian atau PPF beranggotakan 18 (delapan belas) 

pustakawan dari semua jejang yang bertugas selain memberikan bimbingan kepada pemustaka tetapi 

juga memberikan bimbingan langsung kepada petugas ruang baca mulai dari pemrosesan mengolah 

buku maupun memberikan pelatihan penelusuran informasi, melalui e-resources yang telah dilanggan 

oleh perpustakaan Universitas Brawijaya. Keberadaan PPF ini diharapkan dapat meningkatkan skill 

dan kemampuan petugas ruang baca dalam memenuhi kebutuhan pemustaka serta meningkatkan 

kualitas layanan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah liaison librarian 

sebagai variable dependen (X) dan  kepuasan pemustaka sebagai variabel independen (Y). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Liaison Librarian 

Whatley dalam Heriyanto (2012) menyebutkan liaison librarian adalah seorang mediator 

(connectors) antara sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dengan koleksi yang dimiliki 

perpustakaan. 

Agar menjadi liaison librarian yang baik Glossop (2007) memberikan beberapa saran antara 

lain : 1) Know your client, 2) Be proactive, 3) Dont take it personality, 4) Learn the art of persuasion, 

5) Persist, 6) Be the library. 

Sedangkan Reference and User Services Association (RUSA) dalam Thull, J., & Hansen, M. 

A. (2009) mendefinisikan penghubung bekerja dalam mengelola koleksi dan layanan berdasarkan lima 

poin (RUSA Liaison with Komite Pemustaka, 2001). 

1. Pekerjaan penghubung adalah proses dimana pustakawan melibatkan klien perpustakaan penilaian 

dan kepuasan kebutuhan koleksi.  

2. Pekerjaan penghubung meliputi identifikasi kebutuhan pemustaka, evaluasi koleksi yang ada, 

menghapus bahan asing, dan menemukan sumber daya yang akan meningkatkan koleksi.  

3. Pekerjaan penghubung memungkinkan perpustakaan untuk mengkomunikasikan kebijakan 

koleksi, layanannya dan kebutuhan untuk klien dan untuk meningkatkan hubungan masyarakat 

perpustakaan.  

4. Pekerjaan penghubung memungkinkan klien perpustakaan mengkomunikasikan kebutuhan 

perpustakaannya dan preferensi kepada staf perpustakaan dan badan pemerintahan.  

5. Pustakawan dengan tanggung jawab pengembangan koleksi memiliki berbagai judul, termasuk 

pustakawan akuisisi, ahli bibliografi, pengembangan koleksi pustakawan, penghubung, 

penyeleksi, dan spesialis subjek. 

 

Peran Liaison Librarian 

Puspitasari (2015) menyampaikan bahwa peran liaison librarian dalam perguruan tinggi adalah : 

1. Liaison librarian sebagai penghubung antara sivitas akademika dengan koleksi yang ada di 

perpustakaan  

2. Liaison librarian dapat berperan aktif memberikan informasi terkini 

3. Liaison librarian dapat menjadi partner pemustaka dalam melakukan penelitian atau 

pengembangan keilmuan 

4. Liaison librarian dapat mendidik pemustaka menggunakan fasilitas perpustakaan secara 

efektif dan efisien 
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5. dapat menjadi penasehat pemustaka mengenai penggunaan sumber informasi yang akan 

digunakan oleh pemustaka 

6. menjadi penghubung antara perpustakaan dengan pemustaka terkait kebijakan pengembangan 

koleksi perpustakaan. 

East (2007) menyampaikan bahwan peran dari academic liaison librarian antara lain : 1) 

Information literacy, 2) Reference work, 3) Research support, 4) Information technology, 5) Other 

role. 

 

Fungsi Liaison Librarian 

Heriyanto (2012) menyampaikan bahwa liaison librarian di perpustakaan Queensland 

University of Technology (QUT) untuk pembagian tanggung jawab kerja liaison librarian, jenis 

pekerjaan yang dilakukan dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu untuk mendukung penelitian 

dan untuk mendukung belajar mengajar. Berikut ini deskripsi kerja liaison librarían perpustakaan 

QUT secara lebih terperinci : 

Jasa dan layanan penelitian meliputi : a) Menyediakan waktu untuk konsultasi secara  individu 

maupun kelompok, b) Membantu dalam kegiatan penelusuran informasi, c) Bimbingan dalam hal 

pengelolaan data dan informasi yang digunakan untuk penelitian, d) Bimbingan dalam hal publikasi 

hasil penelitian, e) Mengelola sumber-sumber informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi 

peneliti, f) Membantu peneliti dan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lain di 

lingkungan universitas. 

Jasa dan layanan untuk belajar mengajar meliputi : a) Berkolaborasi dengan mahasiwa dan 

pengajar dalam hal penyusunan kurikulum untuk mengintegrasikan program literasi informasi dalam 

kegiatan perkuliahan, b) Mengajar kemampuan literasi informasi baik di fakultas atau pun di 

perpustakaan, c) Berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh 

pihak akademis dengan memberikan sumbangsih yang relevan, d) Mengelola sumber-sumber 

informasi yang dimiliki perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar. 

Zeitham et al. (1988) membagi kualitas pelayanan dalam lima dimensi. Kelima dimensi 

tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung antara lain : a), Tangible (bentuk fisik, 

sarana, personalia dan media komunikasi), b) Reliabilitas (kemampuan menyajikan layanan yang 

dijanjikan secara akurat dan merdeka, c) Responsivitas (kemampuan membantu konsumen dan 

penyediaan layanan yang cepat), d) Jaminan (pengetahuan dan rasa hormat pustakawan dan 

kemampuannya dalam meyakinkan dan dapat dipercaya), e) Empati (perhatian terhadap setiap 

pemustaka secara individu). 

 

Kepuasan Pemustaka 

Henry, Jo (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Academic library liaison programs: four 

case studies” ingin membandingkan program penghubung akademik di empat perpustakaan. Penelitian 

ini membahas spesialisasi subjek penghubung, metode komunikasi, tugas, dan evaluasi program. 

Hasilnya ditemukan bahwa adanya kesamaan dalam bidang pertemuan orientasi, panduan 

perpustakaan, dan kelas literasi informasi. Konsep-konsep unik di antara empat perpustakaan yang 

dipelajari meliputi penyematan kelas fisik, penggunaan halaman web kelas khusus, kelas keaksaraan 

fakultas, dan bantuan literasi informasi fakultas yang terkonsentrasi.  

Cooke, Louise…[et al.], (2011) dalam jurnalnya “Evaluating The Impact Of Academic Liaison 

Librarians On Their User Community: A Review And Case Study” penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki dampak dan nilai yang dirasakan dari layanan penghubung perpustakaan Akademis di 

universitas. Pendekatan menggunakan metode campuran, menggabungkan kuesioner online 

disebarluaskan kepada staf akademik, menghasilkan 29 tanggapan dari tiga departemen akademik dan 

wawancara mendalam dengan delapan anggota staf akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa 
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meskipun staf akademik menghargai layanan yang diberikan oleh Akademisi Penghubung Akademik 

(ALLs), ada ruang lingkup untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai layanan yang ditawarkan. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa staf akademik memprioritaskan kontribusi yang dapat 

dilakukan ALL melalui pengetahuan subjek mendalam, keterampilan IT dan keterampilan komunikasi 

yang dikembangkan dengan baik, dan penyediaan bimbingan tentang masalah hak cipta dan bantuan 

dengan repositori kelembagaan. Ini memegang implikasi untuk desain kurikulum pada bagian 

pendidik LIS. 

 

Kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Model Konseptual dan Hipotesis  

Model konseptual merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Darmawan (2013) maka model hipotesis penelitian 

ini dapat digambarkan seperti pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Model hipotesis penelitian 

 

Berdasarkan gambar di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H𝑎1 : Diduga ada pengaruh liaison librarian (x1) terhadap kepuasan pemustaka (Y). 

H𝑜1 : Diduga tidak ada pengaruh liaison librarian (x1) terhadap kepuasan pemustaka (Y). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian explanatory research merupakan merupakan penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Hasan, 2002:14).  

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Adapun 

jumlah mahasiswa universitas brawijaya adalah 69.069 mahasiswa (https://forlap.ristekdikti.go.id/ 

perguruantinggi/detail/OTlBM0I3QUYtNjQ3MC00RDE4LThCMDYtMDk5NDFFNjYzQjA3). 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung ruang baca fakultas di Universitas 

Brawijaya.  

Pada penelitian ini akan digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi, studi 

dokumentasi dan teknik angket tertutup (kuesioner). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau   menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2013). 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami 

untuk diinterprestasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Statistik Induktif (Inferensial), yaitu analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier sederhana (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007). 

 

 

 

liaison librarian 

(x) 

Kepuasan 

pemustaka 

(y) 

https://forlap.ristekdikti.go.id/%20perguruantinggi/detail/OTlBM0I3QUYtNjQ3MC00RDE4LThCMDYtMDk5NDFFNjYzQjA3
https://forlap.ristekdikti.go.id/%20perguruantinggi/detail/OTlBM0I3QUYtNjQ3MC00RDE4LThCMDYtMDk5NDFFNjYzQjA3
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Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistik t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Uji terhadap nilai statistik t juga disebut uji parsial yang berupa koefisien regresi dengan 

menggunakan SPSS v23. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 

Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berkunjung ke ruang baca fakultas, 

jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 160 orang. Jumlah dilihat dari jenis kelamin, 

responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki yaitu jumlah 

responden perempuan sebanyak 100 orang  dan responden laki-laki sebanyak 60 orang. Sedangkan 

berdasarkan tahun masuk UB responden yang frekuensi kunjungannya paling banyak adalah 

mahasiswa angkatan tahun 2014 yaitu sebanyak 32%. Selanjutnya mahasiswa angkatan 2015 sebanyak 

31%. Mahasiswa angkatan 2016 sebanyak 16%, mahasiswa angkatan 2013 sebanyak 8%, mahasiswa 

angkatan 2017 sebanyak 7%, mahasiswa angkatan 2018 sebanyak 3% dan untuk mahasiswa angkatan 

2011 dan 2012 sebanyak 2%. 

Analisis Data Penelitian 

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yaitu untuk 

mendeskripsikan data-data yang terkumpul. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diolah 

dan dibahas secara deskriptif.  

Deskripsi variabel liaison librarian (X)  

Deskripsi variabel ini meliputi lima indikator yaituinformation literacy, reference work, 

research support, information technology, other roles yang masing masing dilengkapi dengan item 

pertanyaan. 

 

Deskripsi indikator information literacy 

Pada item X1.1 yaitu Petugas ruang baca memberikan pendidikan dan bimbingan kepada 

pemustaka, dari 160 responden 24 orang atau 15% yang menjawab “sangat setuju”, 105 orang atau 

66% menjawab “setuju” dan 30 orang atau 19% yang menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item X1.1 

sebesar 3, maka dapat diartikan bahwa petugas ruang baca memberikan pendidikan dan bimbingan 

kepada pemustaka. 

Item X1.2 yaitu Petugas membantu penelusuran informasi  dari 160 responden 42 orang atau 

26% menjawab “sangat setuju”, 103 orang atau 64% menjawab “setuju” dan 13 orang atau 8% yang 

menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item X1.2 adalah sebesar 3, maka dapat diartikan bahwa petugas 

juga membantu dalam penelusuran informasi 

Deskripsi indikator reference work 

Frekuensi reference work untuk item X1.1 yaitu Petugas ruang baca memberikan pengarahan 

dan bantuan pada pemustaka mengenai cara menggunakan perpustakaan maupun koleksi referensi, 

dari 160 responden 39 orang atau 24% yang menjawab “sangat setuju”, 91 orang atau 58% menjawab 

“setuju”, 26 orang atau 17% yang menjawab “tidak setuju” dan 1 orang atau 1% yang menjawab 

“sangat tidak setuju”. Modus untuk item X1.1 sebesar 3, maka dapat diartikan bahwa Petugas ruang 

baca memberikan pengarahan dan bantuan pada pemustaka mengenai cara menggunakan perpustakaan 

maupun koleksi referensi. 
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Item X1.2 yaitu Petugas ruang baca memberikan informasi mengenai cara menelusur informasi 

dengan menggunakan berbagai pilihan sumber informasi yang lebih luas dari 160 responden 31 orang 

atau 20% menjawab “sangat setuju”, 99 orang atau 62% menjawab “setuju” dan 28 orang atau 18% 

yang menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item X1.2 adalah sebesar 3, maka dapat diartikan bahwa 

Petugas ruang baca memberikan informasi mengenai cara menelusur informasi dengan menggunakan 

berbagai pilihan sumber informasi yang lebih luas. 

Deskripsi indikator research support 

Pada item X1.1 yaitu Petugas ruang baca membantu pemustaka dalam hal penelitian, dari 160 

responden 2 orang atau 1% yang menjawab “sangat setuju”, 72 orang atau 45% menjawab “setuju”, 79 

orang atau 49% yang menjawab “tidak setuju” dan 4 orang atau 3% yang menjawab “sangat tidak 

setuju”. Modus untuk item X1.1 sebesar 2, maka dapat diartikan bahwa petugas ruang baca tidak 

membantu pemustaka dalam hal penelitian. 

Item X1.2 yaitu petugas ruang baca memberikan  bimbingan dalam hal publikasi penelitian  dari 

160 responden 19 orang atau 12% menjawab “sangat setuju”, 100 orang atau 63% menjawab “setuju” 

dan 39 orang atau 24% yang menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item X1.2 adalah sebesar 3, maka 

dapat diartikan bahwa petugas ruang baca memberikan bimbingan dalam hal publikasi penelitian. 

Deskripsi indikator information technology 

Pada item X1.1 yaitu ruang baca memiliki fasilitas OPAC untuk penelusuran informasi, dari 

160 responden 25 orang atau 16% yang menjawab “sangat setuju”, 82 orang atau 51% menjawab 

“setuju”, 47 orang atau 29% yang menjawab “tidak setuju” dan 3 orang menjawab “sangat tidak 

setuju” atau 2%. Modus untuk item X1.1 sebesar 3, maka dapat diartikan bahwa rata-rata ruang baca di 

Universitas Brawijaya memiliki fasilitas OPAC untuk penelusuran informasi. 

Item X1.2 yaitu petugas ruang baca mengenalkan berbagai koleksi e-journal yang dilanggan 

perpustakaan dan cara menelusurnya dari 160 responden 34 orang atau 21% menjawab “sangat 

setuju”, 78 orang atau 49% menjawab “setuju”, 43 orang atau 27% yang menjawab “tidak setuju” dan 

2 orang atau 1% yang menjawab “ sangat tidak setuju”. Modus untuk item X1.2 adalah sebesar 3, maka 

dapat diartikan bahwa petugas ruang baca mengenalkan berbagai koleksi e-journal yang dilanggan 

perpustakaan dan cara menelusurnya. 

Deskripsi indikator other roles 

Pada item X1.1 yaitu Petugas ruang baca membantu pemustaka secara teknis penulisan karya 

ilmiah dalam hal pembuatan sitasi, daftar isi secara otomatis, dari 160 responden 1 orang atau 1% 

yang menjawab “sangat setuju”, 77 orang atau 48% menjawab “setuju”, 77 orang atau 48% yang 

menjawab “tidak setuju” dan 2 orang atau 1% menjawab “sangat tidak setuju”. Modus untuk item X1.1 

sebesar 2, maka dapat diartikan bahwa petugas ruang baca tidak membantu pemustaka secara teknis 

dalam hal penulisan karya ilmiah, pembuatan sitasi, daftar isi secara otomatis. 

Item X1.2 yaitu Petugas ruang baca membantu cek plagiasi menggunakan software turn it in  

dari 160 responden 4 orang atau 3% menjawab “sangat setuju”, 64 orang atau 40% menjawab 

“setuju”, 79 orang atau 49% yang menjawab “tidak setuju” dan 9 orang atau 6% menjawab “sangat 

tidak setuju”. Modus untuk item X1.2 adalah sebesar 2, maka dapat diartikan bahwa petugas ruang baca 

tidak banyak membantu dalam hal cek plagiasi menggunakan software turn it in. 

Deskripsi variabel kepuasaan pemustaka (Y) 

Pada variabel kepuasan pemustaka (Y) untuk item Y1.1 yaitu ruangan nyaman dan fasilitas 

komputer memadai dari 160 responden 73 orang atau 46%  menjawab “setuju”, 76 orang atau 48% 

yang menjawab “tidak setuju” dan 7 orang atau 4% menjawab “sangat tidak setuju”. Adapun modus 
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dalam item Y1.1 ini adaalah 2, yang artinya ruangan nyaman masih belum nyaman dan fasilitas 

komputer belum memadai. 

Item Y1.2 yaitu Koleksi yang disediakan memadai dari 160 responden 1 orang atau 1% 

manjawab “sangat setuju”, 68 orang atau 43% menjawab “setuju”,74 orang atau 46% menjawab “tidak 

setuju” dan 14 orang atau 9% yang menjawab “sangat tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2  ini adalah 

3, artinya koleksi yang disediakan di ruang baca belum memadai. 

Item Y1.3 yaitu Saya merasa nyaman dan puas berada di ruang baca karena petugas ruang baca 

ramah dari 160 responden 57 orang atau 36% manjawab “sangat setuju”, 90 orang atau 56% 

menjawab “setuju”, 12 orang atau 8% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2  ini adalah 3, 

artinya pemustaka merasa nyaman dan puas berada di ruang baca karena petugas ruang baca ramah. 

Item Y1.4 yaitu petugas ruang baca cepat dan tanggap dalam membantu mencari koleksi dari 

160 responden 44 orang atau 28% manjawab “sangat setuju”, 92 orang atau 58% menjawab “setuju”, 

22 orang atau 14% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2  ini adalah 3, artinya petugas 

ruang baca cepat dan tanggap dalam membantu mencari koleksi. 

Item Y1.5 yaitu saya merasa puas karena petugas ruang baca memberikan respon dengan cepat 

ketika saya membutuhkan informasi dari 160 responden 35 orang atau 22% manjawab “sangat setuju”, 

92 orang atau 58% menjawab “setuju”, 31 orang atau 19% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk 

item Y1.2  ini adalah 3, artinya pemustaka merasa puas karena petugas ruang baca memberikan respon 

dengan cepat ketika saya membutuhkan informasi. 

Item Y1.6 yaitu petugas sering menggerutu ketika saya meminta bantuan dari 160 responden 37 

orang atau 23% manjawab “setuju”, 120 orang atau 75% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item 

Y1.2  ini adalah 2, artinya petugas tidak menggerutu ketika diminta bantuan. 

Item Y1.7 yaitu saya merasa puas karena petugas ruang baca membantu permasalahan yang saya 

hadapi dengan tepat dari 160 responden 22 orang atau 21% manjawab “sangat setuju”, 102 orang atau 

64% menjawab “setuju”, 23 orang atau 14% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2  ini 

adalah 3, artinya pemustaka merasa puas karena petugas ruang baca membantu permasalahan yang 

dihadapi dengan tepat dalam hal pencarian koleksi atau yang lainnya. 

Item Y1.8 yaitu petugas ruang baca memahami semua jenis koleksi yang ada dari 160 responden 

31 orang atau 19% manjawab “sangat setuju”, 105 orang atau 66% menjawab “setuju”, 21 orang atau 

13% menjawab “tidak setuju. Modus untuk item Y1.2  ini adalah 3, artinya petugas ruang baca 

memahami semua jenis koleksi yang ada di ruang baca. 

Item Y1.9 yaitu pelayanan yang diberikan tanpa pandang bulu (misalnya jenis kelamin, jenjang 

pendidikan) dari 160 responden 35 orang atau 22% manjawab “sangat setuju”, 111 orang atau 69% 

menjawab “setuju”, 12 orang atau 8% menjawab “tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2 ini adalah 3, 

artinya mahasiswa pelayanan yang diberikan tanpa pandang bulu (misalnya jenis kelamin, jenjang 

pendidikan). 

Item Y1.10 yaitu petugas terlihat jaga jarak dengan saya dari 160 responden 32 orang atau 20% 

menjawab “setuju”, 124 orang atau 78% menjawab “tidak setuju” dan 1 orang atau 1% yang 

menjawab “sangat tidak setuju”. Modus untuk item Y1.2  ini adalah 2, artinya petugas tidak menjaga 

jarak dengan pemustaka. 

Hasil Uji regresi sederhana 

Uji t 

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistik t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel 1 : 

 

Tabel 1 Analisis Persamaan  Regresi 
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Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14,786 1,517  9,748 ,000 

liaison 

librarian 
,465 ,054 ,568 8,671 ,000 

a  Dependent Variable: Kepuasan 

Pada tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa variabel liaison librarian (X) dengan variabel 

kepuasan pemustaka (Y) memiliki nilai thitung8,671 sedangkan nilai ttabel adalah 1,975 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini juga diperkuat dengan nilai sig. t 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05 dengan kata lain liaison librarian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemustaka. 

 

Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, yaitu 

variabel liaison librarian (X) terhadap variabel terikat Kepuasan pemustaka (Y). Ketentuannya adalah 

dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung <Ftabel maka H0 diterima yang artinya variabel 

sosialisasi perpustakaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan pemustaka, dan 

sebaliknya Jika Fhitung>Ftabel maka H1 diterima yang artinya variabel sosialisasi perpustakaan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan pemustaka. Adapun hasil Uji F dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2 Hasil uji F 

ANOVA(b) 

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 416,487 1 416,487 75,181 ,000(a) 

 Residual 875,288 158 5,540   

 Total 1291,775 159    

a  Predictors: (Constant), liaison librarian 

b  Dependent Variable: Kepuasan 

Dari tabel 2 dapat diambil kesimpulan bahwa variabel liaison librarian (X) dengan variabel 

kepuasan pemustaka (Y) memiliki nilai Fhitung 75,181 sedangkan nilai Ftabel adalah 3,90 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini juga diperkuat dengan nilai sig. t 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05 dengan kata lain liaison librarian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemustaka. 

 

Uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R2) 

 Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur erat atau tidaknya hubungan variabel liaison 

librarian (x) dan variabel kepuasan pemustaka (y). Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan 

oleh variabel terikat maka dilakukan uji R2 (koefisien determinasi). Adapun hasil Uji R dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3 Uji R 

Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,568(a) ,322 ,318 2,35368 

a  Predictors: (Constant), liaison librarian 

b  Dependent Variable: Kepuasan 

Intrepretasi dari hasil uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi pada table 3, yaitu : 
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1. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,568. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel liaison librarian (X) dengan variabel kepuasan pemustaka (Y) termasuk dalam kategori 

sedang karena berada pada nilai 0,400 - 0,599 seperti yang telah tertera pada tabel 4. 

Tabel 4 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan  

0,800 – 1,000  Sangat Kuat  

0,600– 0,799  Kuat  

0,400 – 0,599 Sedang  

0,200 – 0,399  Rendah  

0,000 – 0,199  Sangat Rendah  

Sumber: Sugiyono, 2013 

2. Nilai koefisien determinasi (R Square) dalam penelitian ini sebesar 0,322 atau 32,2%, hal ini 

menunjukkan kontribusi variabel liaison librarian (x) terhadap variabel kepuasan pemustaka (Y) 

sebesar 0,322 atau 32,2% sedangkan sisanya 67,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

 Liasion librarian merupakan pustakawan yang menjadi penghubung antara pemustaka dengan 

sumber informasi yang ada di perpustakaan serta membantu pemustaka untuk memanfaatkan segala 

sumber informasi yang  ada di perpustakaan. Beberapa tugas liaison librarian atau PPF Universitas 

Brawijaya adalah memberikan informasi tentang fasilitas dan kegiatan perpustakaan kepada program 

studi, jurusan dan fakultas, melakukan pembinaan dan pembimbingan staf di ruang baca Fakultas, 

melakukan pendampingan penelusuran artikel daring yang dibutuhkan oleh pemustaka, memberikan 

bimbingan kepada pemustaka tentang literasi informasi dan  membantu teknis penyusunan penelitian.  

Kegiatan ini diharapkan berdampak pada peningkatan skill petugas ruang baca sehingga dapat 

membantu pemustaka memperoleh informasi yang diinginkan dengan cepat dan tepat. 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel liaison librarian dengan indikator information 

literacy diperoleh modus tiga (3) yang artinya mahasiswa setuju dengan hal yang dilakukan oleh 

petugas ruang baca yaitu petugas ruang baca juga memberikan pendidikan dan bimbingan kepada 

pemustaka, selain itu juga membantu dalam penelusuran informasi. Sedangkan dalam indikator 

reference work modus yang diperoleh dalam indikator ini adalah tiga (3) yang artinya mahasiswa 

setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh petugas ruang baca yaitu memberikan pengarahan dan 

bantuan pada pemustaka mengenai cara menggunakan perpustakaan maupun koleksi referensi. Selain 

hal tersebut mahasiswa juga merasa petugas ruang baca memberikan informasi mengenai cara 

menelusur informasi dengan menggunakan berbagai pilihan sumber informasi yang lebih luas. 

Indikator research support dalam variabel liaison librarian untuk item petugas ruang baca 

membantu pemustaka dalam hal penelitian modusnya sebesar dua (2) yang artinya petugas ruang baca 

tidak membantu pemustaka dalam hal penelitian misalnya dalam metodologi penelitian ataupun yang 

lainnya. Akan tetapi pada item lainnya di dalam indikator research support yaitu petugas ruang baca 

memberikan bimbingan dalam hal publikasi penelitian modus yang diperoleh adalah tiga (3) yang 

artinya mahasiswa setuju dan merasa petugas ruang baca memberikan bimbingan dalam hal publikasi 

penelitian. 

Indikator information technology dalam variabel liaison librarian diperoleh modus tiga (3) 

atau mahasiswa setuju yang artinya ruang baca rata-rata sudah memiliki fasilitas OPAC untuk 

penelusuran informasi. Selain itu Petugas ruang baca juga mengenalkan berbagai koleksi e-journal 

yang dilanggan perpustakaan dan cara menelusurnya. Akan tetapi masih ada juga ruang baca yang 

belum memiliki fasilitas OPAC. Hal tersebut dikemukakan oleh narasumber sebagai berikut : 
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Mahasiswa peternakan : “Ruang baca dibuat lebih nyaman seperti disediakan data penelusuran 

jurnal, laporan pkl maupun skripsi dengan sistem online. Disediakan tempat diskusi, tidak ramai dan 

penataan buku sesuai dengan kriteria agar mudah dalam mencari”. 

Indikator other role dalam variabel liaison librarian diperoleh modus (2) dua yang artinya 

mahasiswa tidak setuju atau meras bahwa petugas ruang baca belum membantu pemustaka secara 

teknis dalam hal penulisan karya ilmiah terutama dalam hal pembuatan sitasi, daftar isi secara 

otomatis. Selain itu mahasiswa juga merasa petugas ruang baca belum membantu cek plagiasi 

menggunakan software turn it in, mungkin hal ini dikarenakan sudah ada petugas pengelola jurnal 

tersendiri. 

Variabel dependen (terikat) yaitu kepuasan pemustaka (Y) untuk indikator Tangible modusnya 

adalah dua (2) yang artinya bahwa mahasiswa belum merasa nyaman di dalam ruang baca dan fasilitas 

komputer yang disedikan juga belum memadai. Selain itu mahasiswa juga merasa koleksi yang 

disediakan belum memadai. Hal tersebut dikemukakan oleh mahasiswa sebagai berikut : 

Mahasiswa FH : “Menambah referensi buku, menambah stopkontak, selalu mengganti koran lama 

dengan baru”. 

Mahasiswa FTP : “Lebih baik ruangan di perluas lagi sehinga masi terdapat space antara meja yang 

satu dengan yang lain”. 

Mahasiswa FILKOM = “Petugas ruang baca seharusnya lebih sigap, karena tidak jarang hanya 

duduk juga terkadang AC belum dinyatakan” 

Indikator reliabilitas dalam variabel kepuasan pemustaka modusnya adalah tiga (3) yang 

artinya mahasiswaa merasa nyaman dan puas berada di ruang baca karena petugas ruang baca ramah 

selain itu petugas ruang baca cepat dan tanggap dalam membantu mencari koleksi. Sedangkan untuk 

indikator responsivitas modusnya adalah tiga (3) yang artinya mahasiswa merasa puas karena petugas 

ruang baca memberikan respon dengan cepat ketika saya membutuhkan informasi. Selain itu petugas 

juga merasa senang ketika mahasiswa meminta bantuan dan bisa membantu mahasiswa. 

 Indikator jaminan dalam variabel kepuasan pemustaka modusnya adalah tiga (3) yang artinya 

mahasiswa merasa puas karena petugas ruang baca membantu permasalahan yang saya hadapi dengan 

tepat. Selain itu mahasiswa juga merasa kalau petugas ruang baca memahami semua jenis koleksi 

yang ada. Sedangkan untuk indikator empati modus untuk item pelayanan yang diberikan tanpa 

pandang bulu (misalnya jenis kelamin, jenjang pendidikan) adalah tiga (3) yang artinya petugas ruang 

baca dalam membrikan pelayanan kepada pemustaka tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan 

yang lainnya, sedangkan untuk item petugas terlihat jaga jarak dengan saya modusnya adalah dua (2) 

yang artinya petugas ruang baca sangat dekat dengan mahasiswa. 

 Berdasarkan uji analisis regresi sederhana, Uji t menghasilkan variabel liaison librarian (X) 

dengan variabel kepuasan pemustaka (Y) memiliki nilai thitung 8,671 sedangkan nilai ttabel adalah 

1,975sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini juga diperkuat dengan nilai sig. t 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 dengan kata lain liaison librarian berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan pemustaka. Selain itu dalam Uji F variabel liaison librarian (X) dengan variabel kepuasan 

pemustaka (Y) memiliki nilai Fhitung 75,181 sedangkan nilai Ftabel adalah 3,90 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini juga diperkuat dengan nilai sig. t 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05 dengan kata lain liaison librarian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemustaka. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari kegiatan liasion librarian 

atau PPF ini terhadap kepuasan pemustaka di ruang baca. Hal tersebut dapat dilihat dari Uji t yang 

menghasilkan variabel liaison librarian (X) dengan variabel kepuasan pemustaka (Y) memiliki nilai 

thitung 8,671 sedangkan nilai ttabel adalah 1,975 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini 
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juga diperkuat dengan nilai sig. t 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan kata lain liaison librarian 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pemustaka. 

Pada salah satu item kepuasan pemustaka masih ditemukan pemustaka yang belum merasa 

puas dengan kondisi ruang baca hal tersebut dapat dilihat dari modus atau nilai yang sering muncul 

dalam jawaban pemustaka adalah dua (2) yang artinya bahwa mahasiswa belum merasa nyaman di 

dalam ruang baca, disebabkan koleksi yang disediakan di ruang baca juga  tidak lengkap. Kurangnya 

fasilitas komputer, ruang yang sempit, serta kompetensi petugas ruang baca.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis 

jalur (path analysis). Pengujian signifikansi mediasi (pengaruh tidak langsung) 

dilakukan dengan menggunakan uji Sobel atau Sobeltest. Penelitian ini merupakan 

penelitian sampling dengan menggunakan populasi sebagai sampel. Sementara itu, 

yang menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 60 orang pustakawan yang berasal 

dari delapan perpustakaan perguruan tinggi negeri/PTN sejenis yaitu; 

perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan. dan Institut 

Agama Islam Negeri, Politeknik Medan, Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian Agronomi Perkebunan, Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan, 

dan perpustakaan Politeknik Kimia Industri di lingkungan Sumatera Utara. Adapun 

penelitian ini menjaring data dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, bahwa (1). Pengembangan karir pustakawan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perpustakaan.PTN sebesar 

0,356, (2). Kepuasan kerja pustakawan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja perpustakaan PTN sebesar 0,604, (3) Pengembangan 

karir pustakawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja pustakawan PTN sebesar 0,617 dan (4) Pengembangan karir pustakawan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perpustakaan 

melalui kepuasan kerja pustakawan PTN sebesar 0,372. 

 

Kata Kunci: pengembangan karir, kepuasan kerja, kinerja perpustakaan 

 

 

PENDAHULUAN 

Tuntutan untuk melakukan penelitian kepada segenap sivitas academica yang lebih tinggi saat 

ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih besar dari para peneliti akan informasi baik dari sisi 

ketersediaan maupun kualitasnya (Rasul, et.al, 2010). Dalam konteks ini, maka keberadaan 

perpustakaan pada perguruan tinggi dengan kualitas kinerja yang baik menjadi syarat perlu dan 

support system yang penting untuk diperhatikan. Ini karena, sebagaimana diungkapkan oleh Foo 

(2002), perpustakaan akademik memainkan peran strategis dalam menyediakan keunggulan kompetitif 

bagi universitas dengan menjadi pusat belajar dan penelitian universitas.  

Hanya pada kenyataannya, peran strategis perpustakaan dalam mendukung kegiatan 

pendidikan di PTN, termasuk penelitian, belum optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya 

keluhan pemustaka atas layanan perpustakaan akademik di PT (Kusmayadi, 2006); ketersediaan 

koleksi masih terbatas dan pelayanan perpustakaan tidak kooperatif (Siregar, 2006). Akibatnya, peran 

perpustakaan dalam mendukung kegiatan kependidikan, termasuk sebagai sumber informasi dalam 

mendukung penelitian, belum bisa dimaksimalkan. Sehingga, kinerja perpustakaan perguruan tinggi, 

secara umum, masih relatif rendah (Siregar, 2006). 

Untuk itu, penguatan kapasitas keilmuan pada perguruan tinggi melalui upaya optimalisasi 

peran perpustakaan, saat ini semakin kontekstual. Salah satu yang bisa dilakukan untuk 

mengoptimalkan kinerja perpustakaan adalah dengan meningkatkan kapasitas pustakawan. Hal ini 
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karena, meski penambahan koleksi dan peningkatan teknologi itu penting, faktor sumber daya manusia 

tetaplah yang paling krusial untuk diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan perguruan 

tinggi (Bushra, 2011). 

Pentingnya peran SDM pustakawan dalam meningkatkan kinerja organisasi perpustakaan 

dijelaskan oleh Aziz (2010) yang mengatakan bahwa penyelenggaraan layanan perpustakaan 

perguruan tinggi yang baik tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pustakawan yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang profesional. Yani (2012) mendapati pustakawan memiliki 

peran yang menentukan keberhasilan penyebarluasan informasi di perpustakaan. Lebih jauh lagi, 

peran penting pustakawan bukan hanya terkait dengan kinerja perpustakaan, tetapi juga keberhasilan 

kegiatan belajar dan mengajar. Mengingat pentingnya peran pustakawan dalam meningkatkan kinerja 

organisasi perpustakaan, maka bentuk upaya yang perlu dilakukan perpustakaan adalah menerapkan 

kebijakan pengembangan karir yang baik pada kelompok pustakawan. Pengembangan karir, menurut 

Robbins (2009), merupakan suatu cara bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja para 

pegawai, dan sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perubahan. Apalagi, pustakawan 

merupakan tenaga profesional yang memiliki tuntutan angka kredit, yang mencakup kinerja 

kepustakawanan dan juga tuntutan melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah (Nurohman, 

2016). Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan tersebut merupakan konsekuensi logis dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju, serta perkembangan 

tuntutan reformasi di tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara termasuk dalam 

hal ini pustakawan. Perpustakaan banyak menghadapi masalah baik secara internal maupun external, 

salah satunya yaitu terutama dalam meningkatkan kinerja/SDM, yaitu pustakawan sebagai tenaga 

profesional (penentu maju mundurnya perpustakaan perguruan tinggi). 

Beberapa studi yang membahas pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja organisasi 

mendapati bahwa pengembangan karir berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja (Permatasari, 

2006; Oktavianto, 2010; Negara, 2014). Sungguh pun telah menunjukkan hubungan di antara kedua 

variabel, akan tetapi pada studi-studi di atas, masih didapatkan adanya kendala transmisi dalam 

pengembangan model empirik penelitian. Dengan kata lain, mekanisme transmisi pengaruh variabel 

pengembangan karir terhadap kinerja belum dianalisis secara jelas. Untuk itu, studi ini mencoba 

mengatasi kendala yang ada dalam studi-studi di atas sebelumnya dengan mempertimbangkan 

mekanisme transmisi pengaruh variabel pengembangan karir terhadap kinerja organisasi di dalam 

model empirik penelitian. Berbeda dari studi sebelumnya, pada studi ini pengaruh kebijakan 

pengembangan karir terhadap kinerja organisasi diasumsikan bersifat tidak langsung melalui variabel 

kepuasan kerja pustakawan sebagai mekanisme individu. Ini bersesuaian dengan teori Colquitt (2009) 

yang menekankan pentingnya peranan mekanisme individu, seperti kepuasan kerja, dalam 

menjembatani efek mekanisme organisasi terhadap outcome. Dalam hal ini, pengaruh pengembangan 

karir terhadap kinerja organisasi ditentukan oleh sejauhmana pustakawan mengapresiasi kebijakan 

pengembangan tersebut. Semakin kebijakan pengembangan diapresiasi positif yang mengarah pada 

kepuasan, maka kecenderungannya untuk berdampak positif terhadap kinerja organisasi juga akan 

semakin besar, begitu pun sebaliknya (Colquitt, 2009). Karena itu, intervensi pada level organisasi 

hanya akan memberikan hasil sejauh dapat menumbuhkan rasa kepuasan kerja pegawai. Untuk itu, 

peran kepuasan kerja penting dipertimbangkan di dalam analisis sebagai variabel yang mampu 

mentransmisikan pengaruh kebijakan pengembangan karir terhadap kinerja organisasi.   

Dalam hal ini, kemajuan pendidikan nasional pada level pendidikan tinggi seringkali diukur 

dari capaian yang diraih PTN. Sehingga, fungsi-fungsi performatif perpustakaan bisa dioptimalkan 

dengan baik, yang paralel dengan upaya pengembangan keilmuan di perguruan tinggi negeri.  

 

METODE PENELITIAN 

 Untuk memenuhi tujuan penelitian penulis menggunakan pendekatan causal comperative 
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dengan demikian dapat diidentifikasikan sebab akibat antara variabel yang diamati. Dalam hal ini 

hubungan sebab akibat variabel pengembangan karir dan kinerja perpustakaan dan kepuasan kerja 

pustakawan 

Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian yang terdiri dari objek/ subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang merupakan sampel dalam penelitian ini adalah pustakawan dari delapan 

perpustakaan PTN yang ada di wilayah Sumatera Utara, yang meliputi: 

Tabel 3. 1 Rincian Jumlah Populasi Penelitian 

No Nama PTN Populasi 

1 USU 16 

2 UNIMED 17 

3 Politeknik Kimia Industri 3 

4 UIN Medan 5 

5 POLMED 6 

6 POLTEKES Medan  2 

7 STIPAP 4 

8 STAIN Padangsidempuan 7 

 Total   60 

Keseluruhan jumlah pustakawan dari delapan perpustakaan PTN yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 60 orang. Dengan demikian, karena jumlah populasi pustakawan pada 

perpustakaan PTN masih minimum jumlahnya, maka penelitian ini mengadaptasi pendekatan total 

sampling, yang artinya seluruh populasi penelitian digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Pada 

penelitian ini terdapat tiga variabel yang dianalisis, yaitu: pengembangan karir, kinerja perpustakaan 

dan kepuasan kerja pustakawan. Pengukuran ketiga variabel penelitian tersebut menggunakan 

instrumen berupa kuesioner yang didesain melalui skala Likert. Adapun operasional dari tiap-tiap 

variabel sebagai berikut: 

1. Kinerja Perpustakaan (Y)  

Kinerja merupakan salah satu issue yang menjadi pokok bahasan dalam studi-studi 

manajemen sejak awal mula perkembangan teori-teori organisasi (Rojas, 2000). Sekalipun telah 

dibahas secara luas, yang menarik, pada dasarnya belum sepenuhnya tercapai suatu kesepakatan 

berkaitan dengan definisi dan operasionalisasi dari konsep kinerja organisasi. Secara sederhana, 

Barnes, et.al, (2006) mengartikan kinerja organisasi sebagai pentransformasian input menjadi 

output untuk mencapai level outcome tertentu. Dalam konteks ini, definisi kinerja organisasi 

meliputi di dalamnya berbagai macam aspek, antara lain, aspek ekonomi (yakni, hubungan antara 

biaya minimal dan efektif), aspek efesiensi (yakni, biaya efektif dan realisasi output), dan aspek 

efektifitas (yakni, antara output dan outcome yang dicapai). Dengan indikator a) jumlah koleksi b) 

jumlah pengunjung c) capaian terhadap visi dan misi organisasi. Pernyataan pada pengukuran 

kinerja perpustakaan, Setelah melalui uji Validitas dan reliabilitas berjumlah 10 butir. 

2. Kepuasan Kerja (X2) 

 Mekanisme transmisi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengaruh 

pengembangan karir terhadap kinerja dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan 

Colquitt (2009) adalah melalui mekanisme individu, salah satunya, kepuasan kerja. Menurut 

Spector (1997), kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan dan berbagai 

aspeknya. Lebih lanjut, Luthans (2008) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari 

persepsi pekerja terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja pustakawan yang tinggi terhadap aspek-

aspek yang berkaitan dengan pekerjaan akan membuatnya berkontribusi secara lebih optimal, 

sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan juga lebih membaik. 

Robbins (2005) menjelaskan beberapa dimensi yang terkait dengan kepuasan kerja 

pegawai, yakni (a) tantangan kerja, (b) sistem gaji yang adil, (c) kondisi kerja yang mendukung, 
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(d) rekan kerja yang mendukung. Sedangkan menurut Hodgetts, terdapat enam faktor yang dapat 

dijadikan parameter untuk mengukur kepuasan kerja, yang meliputi (a) upah dan tunjangan,(b) 

promosi, (c) pekerjaan, (d) kepemimpinan, (e) kelompok kerja, dan (f) kondisi kerja. Pernyataan 

pengukuran kinerja perpustakaan, setelah melalui uji Validitas dan reliabilitas berjumlah 10 butir. 

 

3. Pengembangan Karir  (X1) 

Salah satu variabel yang digunakan untuk memahami variasi kinerja organisasi adalah 

pengembangan karir. Menurut Robbins (2009), pengembangan karir merupakan suatu cara bagi 

organisasi untuk mendukung atau meningkatkan produktivitas para anggota organisasi, sekaligus 

mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang berubah. Pengembangan karir pada dasarnya 

bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan para pekerja agar 

semakin mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan 

indikator melalui kompetensi: a) kegiatan pelatihan dan pengembangan b) kegiatan 

pembimbingan c) bantuan peningkatan  kemampuan teknis, sedangkan melalui kualifikasi:         

a) banyak kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diikuti b) penilaian kinerja c) banyaknya 

keahlian yang dikuasai. Untuk mendapatkan karakteristik umum dari sampel penelitian akan 

menggunakan analisis data deskriptif. Pada bagian ini responden penelitian akan diklasifikasikan 

pada kategori tinggi, sedang dan rendah berdasarkan nilai skor total pada tiap variabelnya. 

Sedangkan untuk nilai batas klasifikasinya ditetapkan dengan menggunakan nilai rata-rata dan 

standar deviasi hipotik, Adapun ketentuan nilai batas kategorisasi responden berdasarkan rumus 

dari Azwar, (2009:108) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kategori Dimensi Berdasarkan Nilai Rata-Rata 

Kategori Batasan 

Sangat Rendah 1.00 < x ≤ 1.80 

Rendah 1.80 < x ≤ 2.60 

Cukup 2.60 < x ≤ 3.40 

Tinggi 3.40 < x ≤ 4.20 

Sangat Tinggi 4.20  x ≤ 5.00 

 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, 

penulis menggunakan analisis regresi lenier berganda. Namun sebelum melakukan uji regresi 

berganda. Penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, (uji prasyarat analisis) yang terdiri 

dari uji normalitas, uji linieritas, dan uji heteroskedastisitas. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, 

maka akan memperoleh hasil pengujian statistik yang valid dan reliabel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Statistik Deskriptif 

Berikut informasi tentang variabel penelitian Deskripsi data yang disajikan pada bagian 

ini meliputi data variabel penelitian, meliputi kinerja organisasi (Y), kepuasan kerja pustakawan 

(X2) dan pengembangan karir (X1). Data tersebut merupakan hasil kuantifikasi jawaban 

responden atas angket yang disebarkan kepada pustakawan yang bekerja pada delapan 

perpustakaan yang menjadi sampel penelitian. Jumlah kuesioner atau, angket yang disebarkan 

adalah sebanyak 60 set sesuai dengan jumlah sampel penelitian. Rangkuman perhitungan statistik 

deskriptif variabel penelitian, secara ringkas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.1 Rangkuman Perhitungan Statistik Deskripsi Data Penelitian 

 Y X2 X1 

N 
Valid 60 60 60 

Missing 0 0 0 

Mean 33.1 32.4 33.3 

Median 34.5 34 34.5 

Mode 40 35 36 

Std. Deviation 7.1 6.5 5.7 

Variance 49.2 41.7 32.9 

Range 31 30 26 

Minimum 18 14 17 

Maximum 49 44 43 

 

Berdasarkan data diperoleh dari pustakawan yang bekerja pada delapan perpustakaan 

perguruan tinggi negeri, ditemukan semua variabel, nilai rata-rata empirik lebih besar dari nilai 

rata-rata Hipotik. Ini artinya untuk variabel kepuasan kerja secara keseluruhan pustakawan 

merasa puas dengan aspek-aspek dalam pekerjaannya. Sama juga hal nya dengan variabel 

pengembangan karir, dengan nilai  rata-rata empirik yang lebih tinggi dari nilai rata-rata hipotik, 

maka dapat dikatakan jika pustakawan merasa bahwa pengembangan karir pustakawan sudah 

baik, artinya pustakawan sudah mendapatkan haknya untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengembangkan karirnya. 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah, yang pertama, sampel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, sampel penelitian berasal dari 

populasi yang memiliki varians yang homogen. Dan yang ketiga, hubungan variabel yang 

dianalisis bersifat linier. Untuk dapat mengetahui apakah persyaratan di atas dapat dipenuhi atau 

tidak, secara berturut-turut, pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heteroskedisitas 

dan uji multikolinieritas. 

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah 

terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai 

rata-ratanya.   

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas 

  Standardized Residual 

N  60 

Normal Parameter Mean 0.000 

 Std. Deviation 0.985 

Most Extreme Differences Absolute  

 Positive  

 Negative  

Kolmogorov-Smirnov Z  1.316 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0.063 

 

a. Test Distribution is Normal. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) 0.063 (lebih 

besar dari 5 persen). Oleh sebab itu, H0 (distribusi residual normal) tidak dapat ditolak. Dengan 

ini dapat dinyatakan bahwa nilai residual terstandarisasi menyebar secara normal. Secara grafis, 

sebaran residual yang terdistribusi normal tersebut dapat pada gambar di bawah ini:  
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Gambar 4. 1 Uji Normalitas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara grafis, kondisi residual yang normal dapat dibuktikan melalui bentuk histogram 

yang menyerupai lonceng. Selain itu, tampilan Normal P-P Plot Regres-sion Standardized 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi yang normal.  

 

2. Uji Heteroskedisitas 

 Uji heteroskedisitas dilakukan untuk mengidentifikasi adakah varian variabel pada 

model regresi yang tidak konstan. Hal ini perlu diketahui karena bisa memengaruhi hasil estimasi 

model. Dalam hal ini, model yang mengandung kendala heteroskedisitas cenderung akan 

menghasilkan estimasi yang bias. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji ini untuk 

memastikan bahwa estimasi model yang dihasilkan tidak bias dan konsisten. 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sig 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 0,068 

 

Berdasarkan tampilan pada scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas 

maupun di bawah angkanol pada sumbu regression studentized residual. Oleh karena itu, maka 

berdasarkan uji heteroskedisitas menggunakan metode grafis, pada model regresi yang terbentuk 

dalam penelitian ini dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedisitas. Sungguh pun begitu, 

pengujian heteroskedisitas dengan metode grafis mengandung kelemahan karena penilaiannya 

yang subyektif. Untuk itu, peneliti melengkapi pengujian grafis di atas dengan metode yang lebih 

robust, yakni metode Breusch-Pagan/Cook-Weisberg. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:   

Hasil uji heteroskedisitas dengan F stat (BP/CW test for heteroskedasticity) menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,068 (lebih besar dari 0,05). Oleh sebab itu, H0 kondisi homoskedastik 
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tidak dapat ditolak. Maka berdasarkan hasil uji di atas dapat dinyatakan bahwa pada model 

regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oleh karena baik dengan metode grafis maupun 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg, sama-sama diperoleh hasil tidak dapat menolak H0, maka secara 

yakin dapat disimpulkan tidak ditemuinya gejala heteroskedastik pada model regresi yang 

terbentuk.   

Dari hasil uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinieritas serta 

heteroskedastisitas, diketahui bahwa model regresi yang terbentuk dalam penelitian ini telah 

memenuhi seluruh  persyaratan uji klasik. Ini artinya bahwa model regresi yang dibentuk telah 

baik, dalam arti memiliki estimasi yang konsisten dan tidak bias. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang 

terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam 

model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel 

bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier, sehingga 

estimasinya akan cenderung bias. Untuk itu, agar diperoleh hasil estimasi yang baik, sehingga 

pengambilan keputusannya dapat lebih akurat, diperlukan pengujian kondisi multikolinieritas 

variabel. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas 

  PK KK 

PK Pearson Correlation 1 0,270 

KK Pearson Correlation 0,270 1 

 

Dari pengujian multikolinieritas diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel bebas dalam 

penelitian ini tidak ada yang melebihi 0,80. Ini artinya, tidak terbukti ada gejala multikolinier di 

antara satu variabel bebas dengan yang lainnya di dalam model regresi yang terbentuk. 

 

4. Uji Hipotesis Penelitian   

1.Hipotesis Pertama  

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengembangan karir 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini, maka 

hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : ρy,x1   = 0 

H1 : ρy,x1  ≠ 0 

H0 ditolak apabila thitung didapati lebih besar dari ttabel.   

Tabel 4.4 Hasil Uji Signifikansi Koefesien Pengaruh X1 Terhadap X2 

Pengaruh Koefesien Jalur  thitung 

ttabel 

10 persen 5 persen 1 persen 

X1 terhadap Y 0.356 4.289*** 1.66 1.98 2.62 

  Keterangan:*** = sangat signifikan pada taraf 1 persen  

Dari tabel 4. 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefesien pengembangan karir terhadap 

kinerja organisasi adalah 0,356 dengan nilai thitung 4.289 yang lebih besar dari nilai ttabel untuk 

tingkat signifikansi 1 persen, yaitu 2,62. Karena nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung, maka H0 pun 

ditolak, yang artinya pengembangan karir memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi perpustakaan.    
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2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi perpustakaan. Dalam 

hal ini, maka hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : ρy,x2   = 0 

H1 : ρy,x2  ≠ 0 

H0 ditolak apabila thitung didapati lebih besar dari ttabel.   

Tabel 4.5 Hasil Uji Signifikansi Koefesien Pengaruh X2 Terhadap Y 

Pengaruh Koefesien Jalur  thitung 

ttabel 

10 persen 5 persen 1 persen 

X2 terhadap Y 0,604 7.267*** 1,66 1,98 2,62 

Keterangan:*** = sangat signifikan pada taraf 1 persen  

Dari tabel 4. 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefesien kepuasan kerja terhadap kinerja 

organisasi adalah 0,604 dengan nilai thitung 7.267 yang lebih besar dari nilai ttabel untuk tingkat 

signifikansi 1 persen, yaitu 2,62. Karena nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung, maka H0 pun 

ditolak, yang artinya kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja organisasi perpustakaan.  

 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengembangan karir 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pustakawan. Dalam hal 

ini, maka hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : ρx2,x1   = 0   

H1 : ρx2,x1  ≠ 0  

H0 ditolak apabila thitungdidapati lebih besar dari ttabel.   

Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Koefesien Pengaruh X1 Terhadap X2 

Pengaruh Koefesien Jalur  thitung 

ttabel 

10 persen 5 persen 1 persen 

X1 terhadap X2 0,617 5.976*** 1,66 1,98 2,62 

Keterangan:*** = sangat signifikan pada taraf 1 persen  

Dari tabel 4. 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefesien pengembangan karir terhadap 

kepuasan kerja pustakawan adalah 0,617 dengan nilai thitung 5,976 yang lebih besar dari nilai 

ttabeluntuk tingkat signifikansi 1 persen, yaitu 2,62. Karena nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung, 

maka H0 pun ditolak, yang artinya pengembangan karir memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja pustakawan. 

 

4. Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengembangan karir 

pustakawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi melalui 

kepuasan kerja pustakawan. Signifikansi pengaruh tidak langsung pengembangan karir terhadap 

kinerja organisasi dihitung dengan menggunakan sobel test. Dalam hal ini, maka hipotesis yang 

diuji adalah: 

H0 : ρy,x1x2   = 0 

H1 : ρy,x1x2  ≠ 0  

H0 ditolak apabila thitung didapati lebih besar dari ttabel.  
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Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Koefesien Pengaruh X1 Terhadap Y Melalui X2 

Pengaruh  Koefesien Jalur  thitung 
ttabel 

10 persen 5 persen 1 persen 

X1 terhadap Y  

Melalui X2 
0,372 2.147** 1,66 1,98 2,62 

            Keterangan:*** = sangat signifikan pada taraf 1 persen  

Dari tabel 4.7 di atas diketahui bahwa nilai koefesien pengembangan karir terhadap kinerja 

organisasi melalui kepuasan kerja pustakawan  adalah 0,372 dengan nilai thitung 2.417 yang lebih besar 

dari nilai ttabel untuk tingkat signifikansi 5 persen, yaitu 1,98. Karena nilai ttabel lebih besar dari nilai 

thitung, maka H0 pun ditolak, yang artinya pengembangan karir memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja organisasi melalui kepuasan kerja pustakawan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas yang dianalisis 

dalam penelitian ini yaitu pengembangan karir dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan dalam meningkatkan kinerja perpustakaan. Artinya semakin positif persepsi pustakawan 

atas kebijakan pengembangan karir yang diberikan, maka tingkat kepuasan kerja pustakawan juga 

semakin tinggi, yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi perpustakaan. 

Dengan kata lain, efek keberadaan kepuasan kerja memperkuat keterkaitan antara pengembangan karir 

dan kinerja organisasi. 
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ABSTRAK 

 

Perpustakaan adalah salah satu lembaga pengelola ilmu pengetahuan. Sebagai 

lembaga pengelola ilmu pengetahuan, perpustakaan hendaknya mampu menjangkau 

dan dijangkau oleh siapa saja. Perilaku instant pada generasi millenial menjadi 

tantangan bagi perpustakaan sebagai pengelola ilmu pengetahuan untuk mampu 

menghadirkan produk instant (cepat saji) namun bernilai tinggi melalui berbagai 

bentuk layanan dan terobosan agar kepercayaan generasi millenial kepada 

perpustakaan sebagai partner mereka semakin tinggi. Perpustakaan saat ini tidak 

hanya  melakukan kegiatan pengolahan informasi saja, namun kegiatan penyebaran  

informasi juga menjadi tugas dari perpustakaan melalui berbagai bentuk layanan 

fisik maupun digital. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur dalam 

melakukan pembahasannya. Dengan tujuan agar peran perpustakaan sebagai 

partner informasi generasi millenial dapat dijelaskan secara dalam dan 

menyeluruh. 

 
Kata kunci : Perpustakaan, perpustakaan era digital, generasi millenial 

 

 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi dalam masyarakat. Perpustakaan adalah 

tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, baik digital maupun dalam bentuk fisik 

seperti buku, majalah dan lain-lain. Perpustakaan berkembang pesat sejalan dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, kebutuhan pengetahuan, dan teknologi informasi. Perkembangan tersebut 

membawa dampak kepada pengelompokkan perpustakaan berdasarkan pola-pola kehidupan, 

kebutuhan informasi, pengetahuan, dan teknologi informasi (Surachmandalam Rufaidah, 2009). 

Pembahasan ini sesuai dengan landasan UU RI No. 43 tahun 2007, tentang perpustakaan. 

Perpustakaan adalah pusat informasi yang dikelola oleh pustakawan. Sedangkan peranan pustakawan 

sebagai mediator antara pemakai dengan sumber-sumber informasi. Sedangkan pengertian pustakawan 

dari UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 mendefinisikan: 

 

“Pustakawan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan”. 

 

Definisi tersebut bersifat umum karena tidak mengacu khusus untuk pustakawan di 

perpustakaan khusus. Dapat dilihat dari undang-undang di atas bahwa sebuah perputakaan wajib 

mempunyai petugas atau tenaga ahli maupun non ahli untuk mengatur perpustakaan. Hal tersebut 

dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan akan informasi masyarakat yang bermacam-macam. 

Dalam konteks penyebaran informasi kepada masyarakat, peran perpustakaan menjadi 

strategis dengan adanya fungsi pengolahan sumber-sumber informasi hasil penelitian para ahli, 

sekaligus tugas penyebaran melalui berbagai bentuk layanan perpustakaan baik manual maupun 

digital. Perpustakaan saat ini merupakan partner lembaga penelitian dan perguruan tinggi khususnya 
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dalam mendukung kegiatan intelektual. Salah satu dukungan yang dapat dilakukan perpustakaan di 

antaranya adalah penyediaan publikasi ilmiah baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik kepada 

masyarakat. 

Salah satu layanan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi millenial untuk 

mendapatkan informasi adalah layanan penelusuran informasi cepat perpustakaan. Layanan 

penelusuran informasi cepat mampu memberikan jawaban atas permintaan pengguna dari berbagai 

sumber informasi, seperti buku dan jurnal misalnya. Penelusuran informasi sebagai salah satu layanan 

perpustakaan sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi para pengambil kebijakan atau 

pengguna lain untuk dapat melihat informasi yang sudah ada atau yang akan datang (Atherton :1986). 

Keberadaan layanan ini menjadi strategis dalam menjaring minat generasi millenial terhadap 

perpustakaan. Karena perpustakaan menempatkan dirinya sebagai partner pemenuhan informasi 

mereka. Namun perkembangan teknologi juga menjadi ancaman tersendiri bagi perpustakaan. 

Mengingat perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat khususnya generasi millenial dalam 

mencari dan memenuhi kebutuhan informasi mereka melalui internet berkembang semakin pesat. 

Secara umum, bentuk perilaku pencarian informasi yang baru tersebut mempunyai ciri horizontal, 

meloncat-loncat, mengecek cepat, melihat, pengguna tidak setia, beraneka ragam dan sulit diprediksi, 

serta bias berganti secara mendadak. Oleh karena itulah perpustakaan harus lebih aktif memantau 

perilaku pencarian informasi para pengguna dengan cara yang lebih tepat agar dapat menyusun 

strategi layanan yang sesuai dengan minat masyarakat. 

Kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam mencari informasi selayaknya mendapat perhatian 

serius dari para pengelola perpustakaan saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat tantangan 

yang dihadapi pada perpustakaan dalam menaikkan angka partisipasi generasi millenial untuk 

menggunakan jasa perpustakaan diera digital menjadi semakin besar. Selain itu, perubahan paradigma 

pengelolaan koleksi dari bahan tercetak ke materi digital harus dilakukan guna menyesuaikan diri 

dengan realitas baru. Realita untuk berkompetisi dalam merebut perhatian masyarakat khususnya 

generasi millennial yang menghendaki konten dinamis, interaktif dan easy access. 

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan beberapa elemen yang bisa dilakukan 

dan diterapkan oleh perpustakaan untuk menjadi partner informasi masyarakat khususnya generasi 

millennial yang menjadi kelompok usia penting dalam pembangunan bangsa. 

 

HASILTINJAUAN LITERATUR 

 

Perpustakaan dan Generasi Millenial Saat Ini 

Sebagai salah satu pengelola informasi dan ilmu pengetahuan, perpustakaan merupakan salah 

satu sarana favorit bagi masyarakat negara-negara maju. Selain itu, perpustakaan sebagai area 

pengelolaan ilmu pengetahuan, ternyata tidak sepopuler mal atau tempat hiburan lain yang banyak 

dikunjungi masyarakat. Hasil jajak pendapat terhadap responden pada kota-kota besar di Indonesia 

ditemukan bahwa lebih dari separuh responden, mencapai 55 persen, mengaku belum pernah 

sekalipun mendatangi atau mengunjungi perpustakaan (Artana, 2015).  

Jika dicermati lebih jauh lagi, keberadaan perpustakaan sebenarnya mampu untuk menjadi 

tempat favorit bagi masyarakat dalam mengakses informasi sebagai upaya mengembangkan 

keilmuannya. Oleh karena itulah, dalam era informasi (digital) sekarang ini, perpustakaan dituntut 

untuk lebih peka dalam memahami perilaku informasi masyarakat informasi (digital) seperti saat ini. 

Tuntutan yang sebenarnya tidak berlebihan jika melihat fakta yang terjadi saat ini di masyarakat. 

Mengingat perpustakaan dalam era informasi (digital) memang harus "bertarung" dengan penyedia 

informasi lain serta berbagai tempat yang disukai masyarakat, seperti bioskop, tempat nongkrong dan 

sebagainya.  
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Semakin menjamurnya tempat hiburan dengan pelayanan prima nyatanya sanggup menarik 

masyarakat untuk mengunjungi mereka. Mengingat sebagian besar waktu masyarakat saat ini dipenuhi 

dengan rutinitas kerja yang cenderung menjemukan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika 

tempat-tempat yang bernuansa pendidikan, seperti perpustakaan, museum, masih kalah 

pengunjungnya dibandingkan dengan tempat-tempat yang bernuansa hiburan dan kental akan sentuhan 

teknologi. Sebab jika perpustakaan tidak segera melakukan terobosan baru dan serius serta 

berkelanjutan untuk menjadikan perpustakaan sebagai “rumah”, perpustakaan harus bersiap generasi 

millenial semakin jauh dengan perpustakaan. 

Hal itu bisa saja terjadi bukan tanpa alasan. Menurut Absher dan Amidjaya (2008) generasi 

millenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1982 sampai 2002. Beberapa kelompok/golongan 

yang tergabung dalam generasi ini antara lain adalah :  

 Google generation,  

 Net generation,  

 Generation z,  

 Echo boomers, dan  

 Dumbest generation. 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Amidjaya, Horofitz (Colucci & Cho, 

2014) juga mengatakan bahwa generasi millenial juga akrab dengan sebatan sebagai Generasi Y atau 

Echo boomers. 

Secara fenotipe, generasi millennial dapatdilihat dari intensitas penggunaan alat komunikasi, 

media dan teknologi informasi yang mereka gunakan. Misalnya: internet, email, Smartphone, Youtube, 

dan lain sebagainya. Claps dalam Anggraini et al. n.d.(2017) mengetakan bahwa generasi millenial 

sangat ahli dalam belajar dan mengoperasikan teknologi baru, sehingga generasi millenial dapat dan 

terbiasa untuk bekerja efektif dengan kemampuan multitasking yang baik. Begitu juga dengan 

Tapscott (2008: 15) yang menyatakan bahwa sebutan untuk generasi millenial lebih akrab sebagai 

generasi Z. Adapun beberapa karakteristik generasi Z ini antara lain adalah mereka yang selalu 

menginginkan kebebasan di dalam bertindak mulai dari memilih sampai dengan kebebasan untuk 

bereks-presi, sangat senang melakukan customization dan personalisasi. Sehingga hadirnya generasi Z 

(generasi millenial) jelas akan menjadi pengawas, komentator sekaligus pendorong perubahan bagi 

perpustakaan jika mereka ingin menjadi lebih baik dan tidak ditinggalkan pemustaka (Pustaka & 2010 

n.d.). 

 

Perpustakaan di Era Digital 

Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan obyek 

informasi yang mendukung akses obyek informasi tersebut melalui perangkat digital (Sismanto dalam 

Adi, 2014). Sedapat mungkin perpustakaan melakukan inovasi baru dalam menjalankan tugas-tugas 

kepustakawanan. Menyusun strategi promosi yang jitu, upgrading sumber daya manusia 

(pustakawan), dan menghadirkan program segar dan kekinian agar masyarakat datang dan menikmati 

perpustakaan sebagai rumah belajar kedua yang nyaman dan memuaskan. 

Perubahan sikap dan mental masyarakat dalam mengakses informasi semakin terlihat dengan 

masuknya teknologi informasi dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu perpustakaan harus 

tanggap akan hal tersebut dengan menyediakan bahan-bacaan yang bervariasi dan lengkap serta ramah 

teknologi. Faktor kecepatan, keakuratan dan up to date nya sebuah informasi menjadi kunci agar 

perpustakaan kembali merebut hati masyarakat digital. 

Selain pemanfaatan teknologi di perpustakaan, tidak ada salahnya perpustakaan mengadopsi 

beberapa layanan dalam perbankan atau yang lebih dikenal sebagai layanan prima. Perpustakaan 

hendaknya belajar bagaimana sebuah bank meyusun strategi dalam mendatangkan pelanggan sebagai 

user utama mereka. Menurut Djuwarnik (2010) profesionalisme pustakawan perlu diadakan agar 
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pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan tidak kalah dengan perbankan, beberapa upaya yang 

dapat dilakukan adalah:  

(1) pelatihan di bidang teknologi dalam menunjang kecepatan layanan 

(2) pelatihan di bidang ilmu manajemen  

(3) perlu memiliki PR (Public Relation) 

(4) membangun citra diri dan daya saing.   

Hal ini tentu saja akan sangat efektif mengingat kondisi masyarakat saat ini yang senang 

dengan kecepatan namun juga akurat. Karena dengan kecepatan dan akurasi tinggi berarti waktu yang 

mereka miliki tidak terbuang sia-sia untuk menunggu. Berikut ini ada beberapa kriteria yang sekiranya 

dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan peran perpustakaan di era digital. 

1. Komitmen dari pihak perpustakaan dalam menyediakan konten yang heterogen namun tetap 

berbasis kepentingan dan kebutuhan pengguna. Ketersediaan konten / bahan bacaan yang baik 

dan memiliki nilai manfaat tinggi bisa merangsang masyarakat untuk untuk berkunjung ke 

perpustakaan. 

2. Tersedianya berbagai jenis layanan yang ramah teknologi. Dengan keberadaan layanan 

berbasis teknologi akan mempermudah pengelola dalam melayani serta memudahkan 

pemustaka dalam memanfaatkan konten yang ada di perpustakaan. 

3. Mendekatkan masyarakat dan perpustakaan melalui berbagai kegiatan menarik semisal 

kunjungan perpustakaan atau mengundang masyarakat untuk datang ke perpustakaan.  

4. Menciptakan tenaga perpustakaan yang profesional dan memiliki visi bagi pembangunan 

perpustakaan di masa yang akan datang. Sumber daya manusia perpustakaan perlu untuk 

diikut sertakan dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, seperti diklat teknis 

dan diklat kepustakawanan maupun diklat lain yang menunjang kemajuan perpustakaan. 

5. Perencanaan teknis yang cermat, sistematis dan teratur. Perpustakaan wajib menciptakan 

kesan pertama yang menggoda bagi calon pemustakanya. Pembenahan desain interior, koleksi 

atau pun “look” petugas pelayanan pun juga harus dilakukan agar perpustakaan memiliki citra 

yang baik. Dengan demikian, para pemustaka betah dalam menggunakan jasa perpustakaan. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat diketahui kondisi perpustakaan di era 

informasi seperti saat ini. Banyaknya persaingan lembaga penyedia jasa dalam berbagai bidang 

kehidupan semakin menambah besar tantangan yang harus dihadapi dan dikalahkan oleh pengelola 

perpustakaan sebagai lembaga yang berorientasi pada layanan jasa. Perpustakaan dituntut untuk tetap 

berada di pakemnya sebagai lembaga yang memiliki peran umum sebagai berikut (Fajarna, 2013) : 

1. Pusat informasi, keberadaan perpustakaan sudah seharusnya menjalankan peran ini dengan 

baik dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi informasi menjadikan perpustakaan terpinggirkan 

dari masyarakat yang kini lebih akrab dengan perangkat digital ditangannya. Kecenderungan 

masyarakat yang senang mengakses informasi melalui perangkat digital haruslah direspon 

cepat oleh manajemen perpustakaan. Salah satunya dengan penyediaan konten yang ramah 

teknologi serta kemudahan akses diluar gedung perpustakaan merupakan cara perpustakaan 

agar tetap menjadi pusat informasi bagi masyarakat. 

2. Pusat inovasi, inovasi bisa datang dan didapatkan dimana saja salah satunya adalah 

perpustakaan. Idealnya perpustakaan mampu untuk menjadi dan memberikan inspirasi bagi 

pemustakanya untuk mendapatkan ide baru ketika mereka pergi ke perpustakaan. Beberapa 

ide yang mungkin bisa diberikan perpustakaan antara lain dengan penempatan interior, desain 

ruang, cat ruang, dan yang pasti adalah penyediaan konten yang beraneka ragam sekaligus 

menginspirasi pemustaka/masyrakat. 
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3. Pusat sumber belajar, sudah berlangsung lama jika perpustakaan dijadikan tempat belajar dan 

tempat mengajar. Fakta yang terjadi banyak perpustakaan yang juga digunakan sebagai kelas. 

Namun sebenarnya esensi dari peran perpustakaan sebagai sumber belajar adalah dengan 

penyediaan sumber daya yang mampu menunjang pendidikan pemustaka atau masyarakat. 

 

Selain itu, perkembangan teknologi yang terjadi hingga saat ini memang menjadikan banyak 

perpustakaan mengalami kebingungan dalam mengahdirkan konten yang menarik bagi generasi 

digital. Meningkatnya kemajuan teknologi memaksa semua bidang kehidupan manusia ikut dalam 

pusarannya sebagai pengguna, begitu juga dunia pendidikan dengan perpustakaannya sebagai contoh.  

Lompatan besar terjadi di perpustakaan semenjak masuknya teknologi dalam pendidikan. 

Perpustakaan yang pada awalnya menggunakan jumlah koleksi cetak dan bentuk bangunan yang 

begitu besar sebagai simbol kebesaran lembaga. Sedikit demi sedikit mulai bergeser dengan masuknya 

teknologi di perpustakaan. Hal itu ditandai dengan munculnya perpustakaan hibrid, sebuah 

perpustakaan yang menggabungkan antara layanan otomasi dengan layanan manual pada 

perpustakaan.  

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, geliat digitalisasi perpustakaan terus berkembang 

mengikuti trend yang sedang in pada masyarakat. Kemunculan online repository, OPAC, Android 

Library merupakan sedikit contoh perubahan yang terjadi di perpustakaan dengan menjadikan fakta 

sosial sebagai dasar penentu program. Tentu saja para pencetus ide tersebut sadar bahwa kondisi sosial 

masyarakat saat ini sedang didominasi oleh generasi digital. Seiring berjalan dan berkembangnya 

zaman, generasi digital tidak akan berkurang melainkan bertambah secara jumlah. Hal itu secara 

otomatis menambah pula kebutuhan informasi yang super cepat dan easy acces.  

Oleh karena itulah, jika lembaga pendidikan termasuk perpustakaan tidak mampu dan tidak 

mau mengikuti perkembangan, cepat atau lambat akan mematikan usia hidup dari lembaga tersebut. 

Perpustakaan sebagai lembaga pengelola ilmu pengetahuan sudah sewajarnya dan seharusnya 

mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang. Namun tidak meninggalkan tugas, peran dan 

fungsi pokoknya dalam melakukan kegiatan kepustakaan. 

 

KESIMPULAN 

 Berangkat dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa perpustakaan memiliki beragam sumber daya untuk bersaing dengan lembaga lain (pendidikan 

maupun non-pendidikan) dalam menjadi partner informasi generasi millenial di era digital seperti saat 

ini. Melalui tugas pokok serta fungsi yang dijalankan oleh perpustakaan peran partner informasi 

generasi millenial bukanlah hal yang mustahil. Namun beberapa hal yang harus dilakukan 

perpustakaan di era digital agar mampu menjadi partner yang berkualitas antara lain adalah : 

1. Optimaliasasi digital konten yang dipunyai dan diikuti kemudahan akses padanya. 

2. Menghadirkan layanan dan konten yang ramah teknologi dengan penerapan inovasi ICT yang 

sedang berkembang. 

3. Menjadikan layanan prima sebagai budaya kerja perpustakaan serta merubah wajah 

perpustakaan yang dikenal “jadul” dengan penampilan yang eye cacthing baik dari fasilitas 

maupun performa petugas. 

4. Membawa perpustakaan keluar kepada masyarakat. 
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ABSTRAK 

 
Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan membuat materi pembelajaran 

akan lebih mudah untuk dipahami. UPT Perpustakaan Universitas Lampung telah 

melakukan sebuah inovasi baru dalam pendidikan pemakai, yaitu menerapkan 

metode konvesional dan teknologi informasi. Pendidikan pemakai pada kegiatan 

orientasi Perpustakaan Unila, dilaksanakan dengan menggabungkan metode 

ceramah, wisata perpustakaan dan post test menggunakan game-based learing, 

kahoot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pustakawan dan 

pemustaka apakah kahoot telah efektif membantu memaksimalkan pemahaman 

materi yang disampaikan pustakawan kepada pemustaka. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif kuantiatif, dengan jumlah responden 81 orang yang menjawab 15 

pertanyaan dengan skala pengukuran likert. Hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 

79% responden menyatakan bahwa kahoot adalah sebuah platform yang menarik, 

72% responden menyatakan bahwa kahoot adalah platform yang user friendly, 89% 

responden menyatakan bahwa kahoot adalah sebuah inovasi baru dalam dunia 

perpustakaan, 89% responden menyatakan bahwa kahoot membantu 

memaksimalkan pemahaman materi mengenai perpustakaan dan 93% responden 

yang merupakan pustakawan menyatakan bahwa kahoot dan aplikasi teknologi 

informasi lainnya harusnya diterapkan dalam aspek lain di perpustakaan agar tidak 

tergerus dengan kemajuan teknologi di global ini.  

 

Kata kunci : inovasi, kahoot, perpustakaan, pendidikan pemakai, pemustaka 

 

 

PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi yang keberadaanya vital untuk menyokong 

kegiatan belajar mengajar dan penelitian bagi seluruh sivitas akademika. Agar termanfaatkan dengan 

maksimal perpustakaan perlu melakukan promosi kepada pemustaka, salah satunya adalah dengan 

pendidikan pengguna. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna 

sehingga meraka dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksikmal, selain itu pendidikan pemakai 

juga diharapkan pengguna mengetahui tata tertib yang diberlakukan pada sebuah perpustakaan.   

Ada beberapa metode untuk pendidikan pemustaka yang biasa digunakan pada perpustakaan 

perguruan tinggi, yaitu antara lain presentasi atau ceramah ; yaitu pustakawan memberikan materi 

mengenai perpustakaan kepada pemustaka dan wisata perpustakaan; pustakawan menjadi pemandu 

pemustaka berkeliling perpustakaan sekaligus memperkenalkan setiap layanan dan tata tertib yang ada 

di perpustakaan. Namun menurut Rafnis teknik pendidikan pemakai dengan menggunakan metode 

ceramah atau konvensional cenderung membosankan karena suasana tidak menarik, satu arah, dan 

pemustaka sulit untuk fokus (Rafnis : 2018).  

Proses pembelajaran akan lebih mudah diserap ketika materi disampaikan dengan cara yang 

menarik dan inovatif. Melihat dari klien perpustakaan yang merupakan generasi millenial, besar 

pengaruhnya kemajuan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Maka dari itu 

perpustakaan juga harus memulai untuk mengadopsi teknologi informasi dalam berbagai bidang 

termasuk dalam pendidikan pemakai.  

mailto:*nuriedzakir79@gmail.com
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Pada kegiatan orientasi Perpustakaan bagi mahasiswa baru tahun 2018, UPT Perpustakaan 

Universitas Lampung mulai menerapkan pendidikan pemakai dengan metode campuran, yaitu 

ceramah, wisata perpustakaan dan permainan yang berbasis teknologi , kahoot. Kahoot merupakan 

sebuah game-based learning platform, yang digunakan dalam dunia pendidikan(Rafnis : 2018). 

Laman ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan permainan sendiri, yaitu membuat pertanyaan 

dan jawabannya. Kahoot dapat digunakan untuk crosscheck pemustaka yang telah diberi materi 

mengenai perpustakaan, jadi bisa menjadi sebuah indikasi apakah penyampaian materi telah terserap 

dengan baik oleh pemustaka.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui presepsi dari pemustaka dan pustakawan mengenai 

metode pendidikan pemakai. Apakah menarik dan efektif untuk diterapkan pada pendidikan pemakai? 

Hasil penelitian ini akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan dan perbaikan  pendidikan pemakai 

pada tahun yang akan datang.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Presepsi  

Presepsi adalah sebuah proses di dalam diri kita memilih, mengkategorikan dan 

menterjemahkan rangsangan dari lingkungan sekitar dan proses tersebut mempengaruhi lingkungan 

kita (Mulyana : 2010). Presepsi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses penilaian atau pemberian 

label mengenai berbagai macam hal yang masuk kedalam pengindraan seseorang. Terjadinya proses 

presepsi disebabkan oleh rangsangan atau objek, proses tersebut masuk ke alat indra yang kemudian 

diproses otak  dan menghasilkan presepsi yang akan ditampilkan panca indra.  

B. Pemakai Perpustakaan 

Di dalam dunia perpustakaan, ada istilah pemustaka dan pustakawan. Pemustaka adalah orang 

maupun kelompok orang yang menggunakan fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan. 

Perpustakaan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya jika terdapat pemustaka yang 

memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan pemakai 

agar pemustaka mengetahui fasilitas, layanan dan tata tertib, sehingga mereka dapat memanfaatkan 

perpustakaan secara maksimal.  

C. Pendidikan Pemakai  

Maskuri memberikan pengertian bahwa pendidikan pemakai adalah suatu proses dimakai 

pengguna perpustakaan diberikan penjabaran mengenai koleksi, jasa layanan, fasilitas yang dapat 

mereka manfaatkan. Lalu, diajarkan cara menggunakan sumber perpustakaan, jasa layanan, dan 

fasilitas yang bertujuan untuk mengenalkan keberadaan perpustakaan, menjelaskan mekanisme 

penelusuran informasi, cara memanfaatkan secara makasimal semua sumber yang tersedia, dan tata 

tertib yang ada di perpustakan tersebut (Maskuri : 1994). 

D. Aplikasi Kahoot 

Kahoot adalah suatu aplikasi game berbasis web yang bisa dipergunakan sebagai penguatan 

suatu materi kepada siswa atau bisa digunakan untuk apersepsi. Kahoot merupakan website edukatif 

yang pada awalnya diinisiasi oleh Johan Brand, Jamie Brooker dan Morten Versvik dalam sebuah 

joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Pada bulan 

September 2013 Kahoot dibuka secara untuk publik. Satu tahun setelah diluncurkan, Kahoot sudah 

memiliki lebih dari 1,5 juta pengajar yang telah terdaftar dan 49 juta pembelajar yang terdaftar untuk 

memainkan permainan ini. Kahoot memiliki dua alamat website yang berbeda yaitu 

https://kahoot.com/ untuk pengajar dan https://kahoot.it/ untuk pembelajar. Kahoot dapat diakses dan 

digunakan secara gratis, termasuk semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Platform Kahoot dapat 

digunakan untuk beberapa bentuk asesmen diantaranya kuis online, survei, dan diskusi dimana 
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ketiganya memiliki cara yang bermacam-macam untuk dimainkan. Diperlukan koneksi internet untuk 

dapat memainkan game ini (Rofiyarti : 2017).  

 
 

a. Pada PC Pengajar 
 

b. Pada smartphone 

Pembelajar 

 

Gambar 1. a dan b. Contoh Tampilan Aplikasi Kahoot 

METODE  

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjabarkan presepsi dari pemustaka dan 

pustakawan mengenai metode pendidikan pemakai yang menggabungkan antara konvesional dan 

teknologi informasi. Maka dari itu, penulis menggunakan metode dekriptif kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang berjumlah 81 yang 

ditujukan kepada pemustaka dan pustakawan dengan pertanyaan seputar efektifitas kahoot dalam 

pendidikan pemakai, lalu didukung dengan data sekunder yaitu kajian literature. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Metode Pendidikan Pemakai  

Materi yang diajarkan saat pendidikan pemakai pada kegiatan orientasi Perpustakaan bagi 

mahasiswa baru tahun 2018di UPT Perpustakaan Universitas Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi perpustakaan  

2. Gedung perpustakaan (perlantai) 

3. Layanan yang disediakan  

4. Fasilitas yang disediakan 

5. Staf perpustakaan 

6. Tata tertib perpustakaan   

Materi tersebut diberikan dengan metode ceramah, yaitu pustakawan memberikan materi di 

sebuah kelas dengan model presentasi power point. Setelah materi selesai, pemustaka dibagi menjadi 

beberapa kelompok dan dilakukan crosscheck penyerapan materi dengan menggunakan sebuah 

permainan berbasis teknologi yaitu Kahoot.  

Sebelum pelaksanaan pendidikan pemakai, pustakawan membuat akun secara gratis di website 

https://kahoot.com/ yang nantinya juga dapat dihubungkan pada akun google, lalu buat pertanyaan 

yang sesuai dengan materi. Teknis saat bermain, pemustaka diarahkan ke https://kahoot.it/ lalu, 

masukkan pin dan buat username yang berbeda dari setiap kelompok. Saat permainan dimulai, 

pemustaka memilih jawaban yang sesuai dari perangkat yang ada pada sesuai dengan durasi waktu 

yang telah ditentukan. Kelompok yang memilih menjawab paling cepat dan tepat akan mendapatkan 

https://kahoot.it/
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score yang lebih tinggi. Diakhir permainan pengajar dapat menyimpan hasil jawaban dari masing-

masing peserta didik di google drive atau langsung di unduh pada komputernya dalam bentuk 

spreetsheet. Bagi kelompok yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah.  

 Setelah sesi berakhir, akan dilakukan wisata perpustakaan, yaitu memandu peserta berkunjung 

ke perpustakaan dan melihat-lihat langsung ruangan koleksi dari masing-masing jenis layanan. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat wisata perpustakaan di Perpustakaan Universitas Lampung yaitu 

memperkenalkan bagaimana cara masuk ke dalam perpustakaan, barang yang boleh dan tidak boleh 

dibawa masuk ke dalam perpustakaan, cara menggunakan katalog, dan layanan-layanan yang 

disediakan oleh perpustakaan. Wisata perpustakaan berlangsung selama 30 menit yang didampingi 

oleh satu orang pustakawan.  

 

 
Gambar 2. Suasana Kegiatan Pendidikan Pemakai 

 

Pertanyaan Kuisioner 

Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut : 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

STS TS N S SS 

1 Tampilan aplikasi game Kahoot menarik      

2 Mudah menggunakan aplikasi game 

Kahoot 

     

3 Mudah mengakses aplikasi game Kahoot       

4 Inovasi dalam pengenalan Perpustakaan      

5 Efektif untuk pembelajaran      

6 Membutuhkan kompetensi/ pengetahuan 

mengenai IT khusus 

     

7 Penggunaannya dilanjutkan untuk kegiatan 

orientasi mahasiswa berikutnya 

     

8 Dapat mendorong mahasiswa untuk 

mengenal Perpustakaan lebih jauh 

     

9 Dapat mendorong mahasiswa untuk 

memanfaatkan Perpustakaan 
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10 Mahasiswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan  

     

11 Mahasiswa tidak bosan/ mengantuk      

12 Pustakawan dan mahasiswa senang      

13 Pustakawan dan mahasiswa menjadi 

semangat 

     

14 Pustakawan ingin menerapkan Kahoot 

untuk kegiatan lainnya  

     

15 Pustakawan ingin menggunakan inovasi IT 

yang lainnya 

     

Tabel 1. Pertanyaan Kuisioner 

 

Hasil Kuisioner 

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang jumlah respondennya 81 yang terdiri dari 66 

pemustaka yang merupakan mahasiswa baru tahun angkatan 2018 dari berbagai fakultas dan 15 

pustakwan UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Terdapat 15 pertanyaan dengan opsi jawaban 

Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), S (Setuju) dan Sangat Setuju (SS), 

didapatkan hasil sebagai berikut:  

1. Pertanyaan mengenai tampilan kahoot menarik dari 81 responden, 17 responden menyatakan  

netral, 47 setuju dan 17 sangat setuju 

2. Pertanyaan mengenai kemudahan dalam penggunaan kahoot dari 81 responden 2 responden 

tidak setuju, 20 netral, 37 setuju, dan 22 sangat setuju 

3. Pertanyaan mengenai kemudahan mengakses kahoot dari 81 responden 24 responden netral, 

41 setuju, dan 15 sangat setuju 

4. Pertanyaan menganai kehoot merupakan inovasi baru dalam pengenalan perpustakaan  dari 81 

responden 2 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 7 netral, 46 setuju, 26 sangat setuju  

5. Pertanyaan mengenai kahoot efektif digunakan untuk media pendukung pembelajaran dari 81 

responden 2 sangat tidak setuju, 3 tidak setuju, 12 netral, 44setuju, 18 sangat setuju 

6. Pertanyaan mengenai pengguna kahoot (pemain) harus memiliki pengetahuan TI secara 

khusus dari 81 responden 1 sangat tidak setuju 8 tidak setuju, 33 netral, 31 setuju, 9 sangat 

setujupertanyaan mengenai pengunaan kahoot untuk pendidikan pemakai di tahun selanjutnya 

dari 81 responden 2 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 10 netral, 36 setuju, 32 sangat setuju 

7. Pertanyaan mengenai kahoot dapat mendorong mahasiswa untuk mengenal perpustakaan lebih 

jauh dari 81 responden 2 sangat tidak setuju, 7 netral, 37 setuju, 35 sangat setuju 

8. Pertanyaan mengenai kahoot dapat mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan 

dari 81 responden 2 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 9 netral, 37 setuju, 32 sangat setuju 

9. Pertanyaan mengenai mahasiswa aktif dalam menajawab pertanyaan dari 81 responden, 2 

sangat tidak setuju,1 tidak setuju, 15 netral, 47 setuju, 17 sangat setuju 

10. Pertanyaan mengenai mahasiswa menjadi tidak bosan atau mengantuk saat perdidikan 

pemakai dari 81 responden 1 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 22 netral, 22 setuju, 25 sangat 

setuju 

11. Pertanyaan mengenai pustakawan dan mahasiswa merasa senang saat pendidikan pemakai dari 

81 responden 3 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju,16 netral, 40 setuju, 21 sangat setuju 
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12. Pertanyaan mengenai pustakawan dan mahasiswa menjadi semangat saat pendidikan 

pemakaidari 81 responden 2 sangat tidak setuju, 1 tidak setuju, 15 netral, 42 setuju, 20 sangat 

setuju 

13. Pertanyaan mengenai pustakawan ingin menerapkan kahoot untuk kegiatan lainnya di 

perpustakaan dari 15 responden 3setuju, 12 sangat setuju. 

14. Pertanyaan mengenai pustakawan ingin menggunakan inovasi IT yang lainnya untuk kegiatan 

lainnya dari 15 responden 1 setuju, 14 sangat setuju. 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner, untuk tampilan kahoot indikator ketertarikan 

responden mencapai 79%. Dapat dikatakan bahwa pemustaka dan pustakawan tertarik menggunakan 

platform kahoot untuk digunakan dalam proses pendidikan pemakai. Kegiatan belajar yang 

menyenangkan, menarik minat dan tidak membosankan, akan menjadikan materi lebih dimaknai oleh 

mereka. Jika materi telah dimaknai oleh seorang, maka itu akan mudah dipahami dan akan menjadi 

ingatan jangka panjang. Sehingga materi yang menjabarkan mengenai pemanfaatan perpustakaan akan 

dapat diterapkan pemustaka dikemudian hari saat mereka ingin menggunakan layanan dan fasilitas 

yang ada di perpustakaan.  

Penggunaan kahoot dirasa mudah oleh responden yang ditujukan 72% dari total keseluruhan 

responden merasa platform ini bersifat user friendly dan mudah diakases. Ini menjadi indikasi bahwa 

kahoot adalah aplikasi yang bagus, mudah untuk digunakan, mudah dipahami, dan praktis. Sehingga 

dapat secara mudah diaplikasikan untuk kegiatan lainnya untuk semua pengguna.  

Indikator kahoot merupakan sebuah inovasi baru dalam perpustakaan mendapatkan nilai 

sebesar 89% dari para responden. Ini dapat disimpulkan bahwa belum banyak perpustakaan perguruan 

tinggi yang menggunakan kahoot sebagai salah satu metode dalam pendidikan pemakai. Perpustakaan 

harus selalu berinovasi terutama pada bidang teknologi, karena kita dapat membuat pandangan bahwa 

perpustakaan berjalan berdampingan dengan kemajuan teknologi dengan menerapkan game-based 

learningsaat pendidikan pemakai, awal mula para pemustaka (mahasiswa baru) yang merupakan 

generasi milenial mengenal perpustakaan.  

Dapat dilihat dari respon responen pada indikator kahoot merupakan inovasi baru yang 

membuat pendidikan pemakai menyenangkan, tidak membosankan, dan membuat responden 

memahami materi dengan maksimal, yang menunjukkan pada angka 89%. Pada hasil penelitian juga 

menujukan bahwa kahoot memaksimalkan mahasiswa dalam memahami materi pendidikan pemakai 

sehingga responden dapat mengenal perpustakaan dan dapat memanfaatkan layanan, fasilitas di 

perpustakaan di kemudian hari.  

Dari segi pustakawan, 93% responden berharap dapat menerapkan teknologi informasi untuk 

dibagian lain perpustakaan. Perpustakaan harus berjalan dengan teknologi karena pengguna 

perpustakaan saat ini mayoritas adalah digital natives. Jika tidak berdampingan dengan teknologi, 

maka tidak menutup kemungkinan perpustakaan akan kalah dengan media lain. Perpustakaan harus 

melakukan branding dan menghilangkan paradigma lama, bahwa perpustakaan itu adalah gedung kuno 

tempat menyimpan buku (Halim et al: 2016)  

 

KESIMPULAN   

Hasil analisis dari jawaban pertanyaan pada kuisioner yang diberikan kepada pemustaka dan 

pustakawan, dapat disimpulkan bahwa persepsi pustakawan dan pemustaka mengenai kahoot adalah 

sebuah inovasi baru di bidang ilmu perpustakaan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan 

penyerapan materi pendidikan mengenai perpustakaan. Selain itu, besar harapannya teknologi juga 

dapat diterapkan dibidang lain pada perpustakaan. 

 Hasil yang diperoleh sebanyak 79% responden menyatakan bahwa kahoot adalah sebuah platform 

yang menarik, 72% responden menyatakan bahwa kahoot adalah platform yang user friendly, 89% 
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responden menyatakan bahwa kahoot adalah sebuah inovasi baru dalam dunia perpustakaan, 89% 

responden menyatakan bahwa kahoot membantu memaksimalkan pemahaman materi mengenai 

perpustakaan dan 93% responden yang merupakan pustakawan menyatakan bahwa kahoot dan 

aplikasi teknologi informasi lainnya harusnya diterapkan dalam aspek lain di perpustakaan agar tidak 

tergerus dengan kemajuan teknologi di global ini.  
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ABSTRAK 

 
Bencana merupakan peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia dan mengakibatkan 

korban jiwa serta kerugian masyarakat. Banyaknya korban jiwa dikarenakan 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. Sebagai bentuk tindak 

lanjut berbagai bencana yang ada, perpustakaan memiliki peran strategis dalam 

menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang sikap yang dapat dilakukan sebelum, 

saat dan setelah bencana terjadi. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan salah 

satu contoh perpustakaan yang dapat menerapkan upaya-upaya yang dapat 

dilakukan dalam rangka mengurangi resiko bencana. Pustakawan dituntut untuk 

berinovasi dalam menerapkan literasi informasi bencana. Penulis menggunakan 

metode deskriptif dan studi literatur dalam menulis karya ilmiah ini. Hasilnya yaitu 

terdapat 5 (lima) tahapan yang dapat dilakukan perguruan tinggi sebagai bentuk 

tanggap bencana. Penulis mengambil kesimpulan strategi pustakawan dalam 

literasi informasi bencana di lingkungan Perpustakaan perguruan tinggi yaitu: 

Pengadaan Bahan Pustaka Kebencanaan, Simulasi Secara Berkala, Website, 

Library Orientation, Poster, Jalur Evakuasi. 

 

Kata Kunci: perpustakaan, perpustakaan perguruan pinggi, literasi informasi, 

bencana 

 

 
PENDAHULUAN 

Bencana merupakan peristiwa yang menjadi mimpi buruk bagi setiap korban karena dapat 

terjadi kapan saja dan dimana saja. Fenomena tersebut memberikan berbagai dampak yang sangat 

merugikan.  Indonesia memiliki resiko tinggi terjadi bencana, karena merupakan negara kepulauan 

yang letak geografisnya berada pada pertemuan beberapa lempeng aktif dunia, sehingga 

mengakibatkan terjadinya peristiwa yang kedatangannya tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini bencana 

dapat disebaban oleh ulah manusia maupun alam. Beberapa tahun belakangan, bencana menjadi suatu 

hal yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan 

hasil pantauan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa selama 

kurun waktu dari 1/1/2017 hingga 5/5/2017 tercatat 1.087 kejadian bencana terjadi di wilayah 

Indonesia. Dampak bencana yang ditimbulkan telah menyebabkan 166 jiwa meninggal dan hilang, 313 

jiwa luka-luka, dan 1.036.362 jiwa menderita dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan 14.117 unit 

rumah rusak yaitu 2.578 rumah rusak berat, 2.315 rumah rusak sedang dan 9.224 rumah rusak ringan. 

453 fasilitas publik pun rusak seperti 266 sekolah dan madrasah, 161 fasilitas ibadah dan 26 fasilitas 

kesehatan. Hal tersebut tentunya memberikan dampak kerugian yang sangat besar baik secara personal 

maupun pemerintahan.Banyaknya korban jiwa dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang berbagai resiko kebencanaan.  Berdasarkan kejadian bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 

menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan 

bencana yang dapat terjadi dilingkungan sekitar. Perlunya kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan 

rasa keingintahuan akan seberapa besar intensitas dampak yang dapat ditimbulkan dari barbagai 

kemungkinan bencana yang terjadi. 

mailto:ratihhalimatus92@gmail.com
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Menyikapi berbagai bencana yang ada, perpustakaan memiliki peran strategis dalam 

menumbuhkan kepekaan dan kesadaran masyarakat (pemustaka) untuk mengetahui berbagai 

kerentanan lingkungan disekitarnya. Perpustakaan merupakan pusat pengelola berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh pemustaka. Sudah menjadi tugas pustakawan untuk mengemas informasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pemustaka dalam memperoleh informasi 

sesuai dengan kebutuhannya. Berbagai informasi yang ada di perpustakaan sebaiknya dapat ditelusur 

dengan cepat dan mudah. Strategi yang dapat dilakukan oleh pustakawan yaitu dengan cara mengelola 

berbagai informasi tentang kebencanaan. Pustakawan dituntut untuk beinovasi dalam menumbuhkan 

literasi informasi bencana. Tujuan dari literasi informasi bencana yaitu pemustaka diharapkan 

mampumembuat suatu perencanaan tentang berbagai hal yang dapat dipersiapkan sedini mungkin 

dalam menghadapi kemungkinan bencana, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan saat 

bencana terjadi dan tindakan apa yang tepat saat setelah (pasca) bencana. 

Penerapan literasi informasi bencana penting dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan perpustakaan perguruan tinggi merupakan pusat informasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pusat edukasi bagi seluruh sivitas akademika. Kenyataan yang terjadi saat ini 

masih banyak perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang belum berperan aktif dalam 

mengurangi berbagai kemungkinan resiko bencana yang ada disekitar lingkungan tempat perpustakaan 

tersebut berdiri. Kebanyakan dari berbagai perpustakaan perguruan tinggi terfokus dalam 

pengembangan berbagai unsur untuk meningkatkan kemajuan perpustakaannya dan mengesampingkan 

tentang pentingnya pengetahuan kebencanaan bagi seluruh sivitas akademika. Pada kesempatan ini, 

penulis berusaha memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana strategi yang dapat dilakukan 

sebagai upaya menumbuhkan literasi bencana bagi seluruh sivitas akademika. 

 

TINJUAN PUSTAKA 

 

1. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan tempat dihimpunnya berbagai sumber informasi yang dapat 

digunakan oleh dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Pengertian perpustakaan diartikan 

sebagai berikut: 

1. Menurut Lasa Hs dalam kamus kepustakawanan Indonesia (2009: 262) menyebutkan bahwa 

Perpustakaan merupakan sistem informasi yang dalam prosesnya terdapat aktivitas 

pengumpulan, pengolahan, pengawetan,pelestarian, dan penyajian. 

2. Menurut Wiji Suwarno (2016: 13) mengartikan perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang 

di dalamnya ada organisasi. 

3. Menurut Purwono (2013, 2) perpustakaan dapat didefinisikan sebagai suatu institusi yang 

didalamnya terdapat unsur koleksi (informasi), pengolahan, penyimpanan, dan pemakai. 

Dari berbagai pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perpustakaan 

sebagai wadah berbagai informasi yang kemudian dikelola secara sistematis dalam rangka 

mencerdaskan bangsa. 

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan salah satu jenis perpustakaan yang berperan 

sebagai jantung dari perguruan tinggi, karena merupakan faktor penting dalam menunjang tercapainya 

visi misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, dan 

perguruan tinggi lain yang sederajat baik negeri maupun swasta. Menurut Purwono (2013: 18), 

perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) perguruan tinggi yang 

bersama-sama dengan unit lain, turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara 

memilih, menghimpun, mengolah, merawat serta melayangkan sumber informasi kepada lembaga 

induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. 
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Tujuan perpustakaan perguruan tinggi merupakan aplikasi dari tujuan suatu perguruan tinggi. Menurut 

Sulistyo Basuki (1993: 52), tujuan perpustakaan perguruan tinggi yaitu. 

1. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi, lazimnya staf pengajar dan 

mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga kerja administrasi perguruan tinggi. 

2. Menyediakan bahan pustaka (referensi) pada semua tingkatan akademis, artinya mulai dari 

mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa pasca sarjana dan pengajar. 

3. Menyediakan ruangan belajar bagi pemakai perpustakaan. 

4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai. 

5. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi 

juga lembaga industri lokal. 

Dalam Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004: 3), perpustakaan perguruan 

tinggi memiliki berbagai fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Edukasi  

Perpustakaan merupakan sumber belajar para sivitas akademika, oleh karena itu koleksi yang 

disediakan adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan  pembelajaran, pengorganisasian 

bahan pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi 

pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran.  

b. Fungsi Informasi  

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna 

informasi. 

c. Fungsi Riset  

Perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai 

bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Koleksi 

pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi mutlak dimiliki karena tugas perguruan 

tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang. 

d. Fungsi Rekreasi  

Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan 

mengembangkan kreativitas, minat, dan daya inovasi pengguna perpustakaan. 

e. Fungsi Publikasi  

Perpustakaan selayaknya juga membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga 

perguruan tinggi yakni sivitas akademika dan staf non-akademik. 

f. Fungsi Deposit  

Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh 

warga perguruan tingginya.  

g. Fungsi Interpretasi  

Perpustakaan sudah seharusnya melakkan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-

sumber informasi yang dimilikinya untuk membantu pengguna dalam melakukan dharmanya. 

 

2. Pustakawan 

Pengertian pustakawan atau librarian menurut Wiji Suwarno (2016: 33) adalah seorang tenaga 

kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, 

kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal.Pendapat lain mengenai definisi 

perpustakaan dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia yang ditulis oleh Lasa Hs (2009: 295-296) 

antara lain: 

1. Seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, 
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dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan (kode Etik Ikatan 

Pustakawan Indonesia) 

2. Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang ilmu perpustakaan, 

dokumentasi, dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal 

dan memiliki sikap pengembangan diri, mau melakukan hal-hal baru dengan jalan 

memberikan pelayanan professional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UUD 45 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (Lokakarya Profesi Pustakawan di Fak. 

Teologi universitas Dutawacana Yogyakarta tanggal. 5 Juli 1989) 

3. Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan, dokumentasi. 

Fungsi dan tugas pustakawan secara umum dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia yang ditulis oleh 

Lasa Hs (2009: 297) yaitu: 

1. Menyimpan, mengatur, dan mengawetkan kekayaan intelektual maupun aristik manusia dalam 

berbagai bentuk; 

2. Mempermudah pemanfaatan sumber informasi dengan tetap keselamatan dan keamanan 

koleksi; 

3. Mengkomunikasikan informasi yang dimiliki maupun yang diketahui kepada masyarakat yang 

memerlukannya; 

4. Berfungsi sebagai elemen masyarakat ilmiah; 

5. Membentu pembentukan dan pengembangan masyarakat belajarlearning society melalui 

pembinaan masyarakat gemar membaca reading society lewat jalur pendidikan formal, 

keluarga, tempat ibadah maupun pusat kegiatan; 

6. Mencarikan informasi yang diperlukan pemustaka keberbagai sumber seperti perpustakaan, 

pusat informasi, para ahli, internet, maupun kelompok tukar menukar informasi atau invisible 

college.  

Menurut Tjitropranoto dalam Purnomo (2013: 55) melihat tantangan masa depan, peluang 

yang ada dan masalah yang dihadapi saat ini, maka kualitas pustakawan yang diharapkan di masa akan 

datang sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan tugasnya mempunyai kemampuan untuk berorientasi kepada keperluan 

pemakai perpustakaan. Tenaga yang bertugas di perpustakaan harus dapat memenuhi 

keperluan pemakai perpustakaan atau bukan mempersulitnya, 

2. Memiliki kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi 

keperluan pemakai, 

3. Memiliki kemampuan teknik di bidang perpustakaan paling sedikit setara dengan pendidikan 

sarjana muda (diploma 2) dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, 

4. Dapat berbahasa asing khususnya bahasa inggris terutama untuk memudahkan berhubungan 

dunia internasional, 

5. Mampu mengembangkan tekhnik dan prosedur kerja di bidang perpustakaan, 

6. Mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan 

pegembangan perpustakaan, 

7. Mampu melaksanakan penelitian di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara 

mandiri. 
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3. Bencana 

Definisi Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam website Badan 

Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi 

bencana sebagai berikut: 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.https://bnpb.go.id//definisi-bencana (diakses 

23 Oktober 2018, 03.41) 

Jenis Bencana 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam website Badan Nasional 

Penaggulangan Bencana (BNPB) Tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan mengenai 

bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagai berikut: 

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa 

non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah 

penyakit. 

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar 

komunitas masyarakat, dan teror. 

 

4. Literasi Informasi 

Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari dan menggunakan informasi untuk 

menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Definisi literasi menurut Permanasari dalam Buku 

Seri Literasi Informasi yang ditulis oleh Ag. Marsudi dan Tim (2016: 3) menyebutkan bahwa literasi 

informasi adalah serangkaian kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi 

diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang dibutuhkan, memanfaatkannya 

secara efektif, legal dan etis, serta mengkomunikasikannya. 

Menurut Wina Erwina dalam Buku Seri Literasi Informasi yg ditulis oleh Ag. Marsudi dan 

Tim (2016: 3-4) menyampaikan bahwa “Tujuan literasi informasi ini adalah untuk mempersiapkan 

individu agara mampu melakukan pembelajaran seumur hidup, meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis, dan meningkatkan kemampuan individu untuk mengevaluasi informai ditengah ledakan 

informasi serta meningkatkan kempuan pengguna informasi yang lebih efisien dan efektif yang 

relevan secara etis, legal, dan juga dapat menghindari plagiat”. 

Literasi informasi bencana merupakan segala upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kewaspadaan akan berbagai kerentanan lingkungan disekitar. Setio dkk (2016: 117) mendefinisikan 

sebagai berikut: “Literasi Bencana atau bisa disebut upaya penyadaran masyarakat dalam menghadapi 

suatu bencana tentulah sangat penting  dimiliki oleh masyarakat. Faktor literasi informasi bencana 

terbagi kedalam empat bagian, yaitu mengetahui sumber informasi bencana, mengevaluasi informasi 

bencana, mengorganisasikan informasi bencana, dan memanfatkan serta menyampaikan informasi 

bencana.” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara mendefinisan berbagai kejadian 

yang ada di lapangan dan merangkum dalam sebuah tulisan yang sistematis. Penulis juga 

https://bnpb.go.id/definisi-bencana
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menggunakan studi literatur dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk dijadikan rujukan 

dalam menemukan gagasan baru sebagai bentuk inovasi berwawasan lingkungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbagai kejadian bencana yang kerap terjadi di Indonesia seharusnya dijadikan pembelajaran 

bagi masyarakat agar dapat membuat suatu perencanaan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

bencana yang dapat terjadi dilingkungan sekitar. Salah satu contoh negara maju yang telah memiliki 

konsep perencanaan mitigasi bencana yaitu Jepang. Hal tersebut dikemukakan dalam tulisan Hairi 

Cipta (2017) yang menyebutkan bahwa “Jepang adalah negara yang sudah terbiasa dengan datangnya 

bencana alam. Hal ini menjadikan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya mitigasi 

bencana alam. Mungkin Jepang bukan negara yang sepenuhnya berhasil dalam melakukan mitigasi 

bencana. Namun, mereka terus berupaya untuk belajar dari kesalahan di masa lalu yang nantinya akan 

sangat bermanfaat ketika bencana alam berikutnya datang”. 

Di Indonesia Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 

yang menyebutkan bahwa secara garis besar proses penyusunan atau penulisan rencana 

penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan dan Pengkajian Bencana 

2. Pengenalan Kerentanan 

3. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana 

4. Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana 

5. Mekanisme Penanggulangan Dampak Bencana 

6. Alokasi Tugas dan Peran Instansi 

Berdasarkan pedoman diatas, maka pada kesempatan ini penulis mengaplikasikan berbagai upaya 

yang dapat dilakukan perguruan tinggi sebagai bentuk tanggap bencana yaitu: 

 

Tahap I : Pengenalan & Pengkajian Bencana 

Sebagai langkah awal dalam tahap ini yaitu pustakawan perpustakaan Perguruan Tinggi 

mengikuti pengenalan kebencanaan melalui proses pendidikan atau pelatihan yang jelas dan tuntas. 

Hal tersebut dapat dilakukan secara otodidak atau bekerjasama dengan pemerintah 

provinsi/daerah/kota. 

 

Tahap II : Pengenalan Kerentanan 

Pada tahap ini pustakawan melakukan identifikasi kemungkinan resiko terjadinya bencana 

dilingkungan perpustakaan perguruan tinggi tersebut berdiri. 

 

Tahap III : Analisis Kemungkinan Dampak Bencana 

Dalam tahap ini, pustakawan melakukan analisis kebencanaan dengan cara: 

- Membuat perencanaan tentang berbagai hal yang dapat dipersiapkan sedini mungkin dalam 

menghadapi kemungkinan bencana; 

- Melakukan perencanaan tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi dan; 

- Menentukan tindakan apa yang tepat saat setelah (pasca) bencana. 

 

Tahap IV : Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana 

Dalam tahap ini, pustakawan perpustakaan perguruan tinggi menentukan strategi yang dapat 

dilakukan dalam rangka penanggulangan resiko bencana.  Literasi informasi bencana merupakan salah 

satu strategi yang dapat dilakukan pustakawan perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka 
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menyadarkan seluruh sivitas ademika tentang berbagai ancaman bencana yang ada dilingkungan 

sekitarnya. 

 

Tahap V :Mekanisme Penanggulangan Dampak Bencana 

Tahap ini menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan pustakawan dalam menumbuhkan literasi 

informasi bencana di perpustakaan perguruan tinggi yaitu sebagai berikut: 

1. Pengadaan Bahan Pustaka Kebencanaan 

Perpustakaan dituntut untuk mengadakan bahan pustaka yang berkaitan dengan kebencanaan. 

Bahan pustaka tersebut dapat berupa koleksi elektronik ataupun koleksi tercetak. Penempatan 

koleksi tercetak tentang kebencanaan dapat dilakukan dengan cara memberikan space khusus 

pada rak display, sehingga koleksi tersebut tidak hanya terpajang namun juga mendapat 

perhatian khusus dari pemustaka.  

2. Simulasi Secara Berkala 

Kegiatan simulasi dapat dilakukan sebagai kesepakatan program kerja perpustakaan perguruan 

tinggi yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara continue. 

3. Website 

Website perpustakaan dapat menyediakan konten khusus literasi bencana yang berisi tentang 

berbagai informasi tanggap bencana. Pustakawan harus berinovasi dalam mengemas informasi 

terupdate tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia melalui website sebagai warning 

dan edukasi bagi pemustaka. 

4. Library Orientation 

Program ini dilakukan dengan cara memperkenalan perpustakaan melalui rangkaian kegiatan 

orientasi yang dilakukan universitas. Kegiatan ini dilakukan melalui presentasi tentang 

perpustakaan dan materi kebencaanaan dapat dimasukkan sebagai materi pelengkap. 

5. Poster 

Memuat tentang tulisan dan gambar yang mudah dipahami oleh sivitas akademiaka. Poster 

dapat diletakkan di berbagai sudut ruangan perpustakaan yang mungkin dijangkau untuk 

dibaca oleh sivitas akademika. Tujuan dari poster agar memberikan kemudahan bagi sivitas 

akademika dalam menentukan perencanaan 

6. Jalur Evakuasi 

Merupakan petunjuk arah yang dibuat dalam rangka mempermudah proses penyelamatan saat 

bencana terjadi. Jalur evakuasi berupa tanda, simbol atau tulisan singkat yang jelas dan mudah 

dipahami oleh sivitas akademika. Petunjuk tersebut harus diletakkan pada tempat strategis 

yang ada di gedung perpustakaan seperti di dekat pintu masuk, tangga darurat, dll. 

 

Tahap VI : Alokasi Tugas dan Peran Instansi 

Tahap akhir yaitu melakukan evaluasi Program Literasi Informasi Bencana yang telah 

dilakukan Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan 

kesepakatan bersama sebagai langkah untuk mengetahui berbagai target yang telah dicapai dan tindak 

lanjut yang harus dilakukan kedepannya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pemikiran penulis dapat disimpulkan bahwa literasi informasi bencana merupakan 

bentuk tindak lanjut pustakawan dalam meningkatkan kesadaran akan kemungkinan kerentanan 

bencana yang terjadi disekitar kita. Terdapat 6 (enam) program kerja yang dapat dilakukan sebagai 

strategi pustakawan dalam literasi informasi bencana di lingkungan Perpustakaan perguruan tinggi 

yaitu: Pengadaan Bahan Pustaka Kebencanaan, Simulasi Secara Berkala, Website, Library 

Orientation, Poster, Jalur Evakuasi. 
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ABSTRAK 
 

Katalog yang selama ini sudah banyak lembaga informasi tidak lagi 

menerbitkannya ternyata sangat bermanfaat dalam layanan literatur terutama 

dalam temu balik informasi. Buku katalog  dapat digunakan sebagai buku 

pendamping dalam penelusuran informasi. Dimana setiap katalog merupakan wakil 

dokumen yang dimiliki oleh suatu lembaga informasi. Dengan mengunakan buku 

katalog diharapkan tingkat aksesiblitas terhadap kekayaan intelektual semakin 

tinggi. Karena setiap cantuman dalam katalog diberi catatan-catatan, salah satunya 

situs web yang menunjukkan dimana informasi itu dapat ditemukan. Semakin tinggi 

pemanfaatan kekayaan intelektual milik sebuah lembaga pendidikan maka semakin 

tinggi ranking lembaga tersebut di tingkat dunia. 

 

Kata Kunci : katalog, buku katalog, layanan literatur, layanan perpustakaan 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ditandai banyaknya kajian 

penelitian dan orasi ilmiah di perguruan tinggi. Kajian penelitian perguruan tinggi yang merupakan 

kekayaan intelektual perguruan tinggi itu bisa berupa Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi, dan hasil 

penelitian dosen sedangkan orasi ilmiah berisikan rangkuman pengamatan seorang ahli tentang 

perkembangan subjek tertentu yang berkaitan dengan keilmuannya yang digelutinya. Menurut Singh 

(n.d), perkembangan ilmu perpustakaan sekarang berada pada era informasi dimana informasi dapat 

meningkatkan pemanfaatan dari sumber-sumber ekonomi, menciptakan peluang pasar dan kekayaan 

sosial. Oleh karena itu perpustakaan dituntut untuk melakukan promosi karya karya intelektual  yang 

memiliki nilai jual (ekonomi) dan teknologi agar dapat diserap oleh masyarakat sehingga dapat  

mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi pada pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Semakin bertambah usia sebuah perguruan tinggi  maka semakin banyaknya kekayaan 

intelektual yang tercipta sehingga menimbulkan masalah ruang dan  big data yang tersimpan dalam  

aplikasi. Menurut hasil penelitian Irhamni Ali(n.d) ada tiga potensi implementasi big data di 

perpustakaan yaitu 1) Variety (keragaman data) yaitu data yang dihasilkan memiliki banyak aspek 

yang beragam mulai dari bentuk, ukuran dan kegunaan. Keragaman data juga mengacu pada asal usul 

data yang akan diproses yang menghasilkan berbagai format yang berbeda dari data yang tidak berada 

dalam ranah penyimpanan sistem manajemen database; 2) Volume yaitu banyaknya informasi yang 

tertimbun dengan data yang terus tumbuh dari semua jenis sektor dari terabyte bahkan petabyte-

informasi; 3) Velocity (kecepatan pertumbuhan data), dalam organisasi kemampuan untuk mengelola 

data menjadi faktor utama dalam perumbuhan data. Data akan terus bergerak. Kecepatan dimana data 

dibuat, diolah dan dianalisis terus menerus dan berkontribusi untuk kecepatan yang lebih tinggi. 

Untuk mengatasi big data diperlukan manajemen big data, namun tidak semua perguruan 

tinggi yang mampu melaksanakan manajemen big data ini dengan baik dikarenakan banyak kendala-
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kendala dalam penerapan manajemen big data. Menurut hasil penelitian Anastasia Tri Susiati ada 4 

kendala yang dialami ketika penerapan manajemen data akan dilakukan yaitu 1) pengelolaan yang 

rumit sering menjadi kendala penerpan aplikasi; 2) pemahaman yang masih beragam terhadap 

pengelolaan big data; 3) kurangnya sumber daya manusia untuk menjadikan data menjadi informasi 

yang mudah dipahami awam; 4) kurangnya pengetahuan terhadap software apa saja yang akan 

digunakan dalam penerapan manajemen big data. 

Perpustakaan perguruan tinggi Islam  yang notabene memiliki anggaran pengembangan 

teknologi informasi yang rendah, pada umumnya mengembangkan aplikasi pengolahan data yang 

sangat sederhana sehingga tidak memperhatikan sistem temu kembali yang baik. Aplikasi yang 

sederhana ini lama kelamaan menjadi tidak nyaman untuk digunakan dalam temu balik informasi 

karena pengguna sudah semakin sulit untuk temu kembali dokumen yang dicari yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Kesulitan-kesulitan itu sudah dirasakan oleh para pustakawan dalam pengolahan 

big data tersebut. Ini diakibatkan banyaknya tenaga pustakawan bekerja bagai robot, kejar target yaitu 

semua hasil penelitian (skripsi, thesis, disertasi dan penelitian dosen) sudah di upload ke aplikasi 

repository milik suatu perguruan tinggi. Ketidaknyamanan dalam temu balik informasi dari aplikasi 

yang ada banyak terlihat pada pemustaka, mereka lebih nyaman datang langsung ke perpustakaan 

untuk membaca dan mengkaji hasil hasil penelitian yang ada.Kunjungan kunjungan ini tentu saja 

menambah masalah ruang dan tempat baca, terutama perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa yang 

melebihi 17.000 calon pemustaka aktif, sedangkan gedung atau ruang terbatas. Untuk mengatasi 

permasalahan ini semua adalah dengan beberapa cara, salah satunya melakukan pengembangan 

layanan literatur salah satunya melalui layanan bibliografi karya-karya ilmiah. Bibliografi ini berisikan 

kumpulan-kumpulan katalog 

Katalog merupakan alat untuk menelusur informasi karena di dalam katalog terdapat 

informasi-informasi mengenai pengarang, penerbit, bahkan ciri-ciri dokumen (ukuran tinggi, ketebalan 

dan isi). Katalog ini berfungsi sebagai wakil dari karya bahan pustaka yang disusun secara sistematis. 

Penelusuran melalui katalog akan membimbing pengguna untuk menemukan informasi yang tepat. 

Untuk membuat sebuah katalog, pustakawan harus berpedoman pada AACR2 (Anglo-American 

Cataloguing Rules2nd Edition). Namun, seiring dengan perkembangan informasi global, pedoman 

katalog AACR2 tidak mampu mendukung lagi maka International Federation Library Asosiasion 

(IFLA), American Library Asosiasion (ALA), British Library, dan Library of Congress untuk 

merancang  Pedoman pengatalogan baru itu disebut dengan RDA (Resources Description and Access). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup pada analisis dan potensi buku katalog terhadap 

tingkat aksesbilitas dalam temu balik informasi 

b. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatoris dengan memperhatikan perilaku 

dan gejala yang tampak di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung terhadap temubalik 

informasi terutama tingkat recall dan precition hasil penelusuran informasi yang berdampak 

pada tingkat aksesibilitas penggunaan aplikasi manajemen big data. 

c. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung pada bulan Januari 

– Mei 2018 
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PEMBAHASAN 

 

1. KATALOG 

Pemanfaatan buku katalog sudah dirasakan diberbagai lembaga dan perusahaan seperti 

perusahaan bisnis mobil dan peralatan rumah tangga, disini mereka memanfaatkan buku katalog dalam 

pelayanan prima mereka kepada calon pembeli produk mereka, contoh sederhana yaitu pemanfaatan 

buku katalog oleh penerbit-penerbit buku. Mereka sering kali memanfaatkan buku katalog dalam 

penjualan produk buku mereka. Buku katalog ini digunakan sebagai alat promosi buku baru terbitan 

terbaru dan yang lama ke lembaga-lembaga pendidikan dari mulai SD (sekolah dasar) hingga 

Perguruan tinggi. 

Selain sebagai alat promosi, Katalog juga banyak dimanfaatkan untuk temu balik informasi, 

baik dalam bentuk menual (dalam artian si pemustaka memanfaatkan buku katalog untuk mencari 

koleksi di rak) maupun dalam bentuk online (buku katalog berbentuk e-book). Baik berbentuk buku 

manual maupun e-book, semua katalog bertujuan membantu pemustaka dalam menemukan bahan 

pustaka yang diinginkan berdasarkan pengarang, judul maupun subjek. Tanpa manajemen data 

informasi yang baik, maka pemustaka bagaikan berada di hutan belantara yang ingin mencari jalan 

keluar namun tanpa ada rambu-rambu (penunjuk) jalan. Mereka merasa tersesat di ruang baca maupun 

tersesat di dunia maya. Begitu sulitnya mereka mencari informasi yang cocok, sesuai kebutuhan 

bahkan dalam menemukan informasi yang cocok itu bisa berjam-jam sehingga membuang waktu 

luang mereka dengan sia-sia. Big data yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan masalah temu 

balik informasi yang relevan.  Perpustakaan yang memiliki big data yang tidak dikelola dengan baik 

akan ditinggalkan pemustakanya. Buku banyak tapi tidak pernah disentuh atau terbaca, maka ilmu 

pengetahuan pun akan mati, tidak berkembang. Oleh karena itu bahan pustaka perlu di kelola dengan 

baik oleh petugas yang ahli demi perkembangan pengetahuan dan kenyamanan pembaca dalam temu 

balik informasi. Apabila suatu dokumen yang relevan dengan suatu permintaan dapat diketahui 

keberadaannya baik itu di rak maupun di dalam sebuah aplikasi, maka hal itu berarti ada kecocokan 

(match) antara informasi yang dibutuhkan/dicari  pemustaka dengan informasi yang ditemukan oleh 

petugas perpustakan. Dengan kata lain informasi yang terdapat pada dokumen dalam batas-batas 

tertentu cocok dengan informasi yang dikehendaki oleh pemakai. Stubinz dan Whighli mengatakan 

(ardoni, 2017:47) “Information retieval is the science of locating, froma large document collection, 

those documents that full a specified information need” [temu balik informasi adalah menentukan 

lokasi informasi tertentu yang dibutuhkan di dalam koleksi berukuran besar yang memuat informasi 

tersebut]. 

Chowdhurry (1999) membagi sistem temu balik informasi (information retrieval system) 

menjadi dua kateogri besar, yaitu ing-griya (in-house) dan dalam jaringan disingkat dering (online). 

Sistem Ing-griya contohnya OPAC (Online Public Access Catalog), sedangkan dering merupakan 

OPAC yang terhubung dengan internet, sehingga dapat menghubungkan para pengguna dalam 

mencari informasi di berbagai tempat melalui jaringan komunikasi elektronik. 

UIN Raden Intan memiliki dua aplikasi pengelolaan data informasi yaitu Slims Senayan dan 

Repository untuk karya ilmiah. Aplikasi repository dimanfaatkan untuk mengelola koleksi grey 

literature (skripsi, tesis dan disertasi), Namun kenyataannya aplikasi tersebut dalam penggunaannya 

masih rendah. Hasil pengamatan peneliti, para pengguna lebih nyaman datang ke perpustakaan dalam 

memenuhi kebutuhan informasi mereka. Padahal sistem temu balik informasi sudah tersedia. Dan 

kadangkala mereka meminta petugas untuk mencari di OPAC mengenai informasi yang mereka cari. 

Ternyata hasil pencarian kami, bahwa sistem temu balik informasi sulit sekali menemukan kecocokan 

dokumen yang muncul dengan informasi yang dibutuhkan.  
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Contoh sistem penelusuran melalui repository UIN Raden Intan. 

 

 
 

Gambar diatas sistem penelusuran informasi dapat melalui berbagai cara yaitu dokumen, 

judul, pengarang, abstrak atau tanggal dokumen tersebut di upload. Ketika pemustaka mencari 

informasi yang dicari, melalui salah satu alat pencarian tersebut maka hasilnya 65% adalah 

menghasilkan sebagai berikut: 
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Mesin mengatakan banyak ketidakcocokan antara permintaan dengan data yang ada di 

aplikasi, lalu mesin menawarkan pemesanan atau pencarian ulang. Komunikasi antara mesin dan 

pencari informasi seperti diatas sering kali terjadi. Oleh karena itu pustakawan mengambil jalan 

tengah, untuk mengatasi kesulitan kesulitan tersebut maka kami membuat buku katalog. 

Buku katalog ini berisikan katalog-katalog yang merupakan wakil dokumen-dokumen yang 

tersedia di perpustakaan, terutama merupakan hasil karya ilmiah instansi. Menurut Charles Ammi 

Cutter dalam Hartono (2016 : 133) tujuan katalog adalah: a) memungkinkan seseorang menemukan 

sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengara, judul dan subjeknya; b) menunjukkan buku yang 

dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu dan dalam jenis literatur 

tertentu; c) membantu dalam pemilihan buku, berdasarkan edisinya atau berdasarkan karakternya 

(bentuk sastra atau berdasarkan topik). Adapun bentuk fisik katalog ini adalah katalog buku yaitu 

kumpulan katalog berisikan informasi judul bahan pustaka yang dimiliki yang kemudian dicetak pada 

lembaran-lembaran lalu dijilid menjadi sebuah buku katalog. 

Deskripsi bibliografi dalam sebuah katalog berisikan informasi-informasi : judul, nama 

pengarang, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, dan catatan-catatan khusus seperti : 

alamat web, kode cd tersebut disimpan, dan kode registrasi. Deskirpsi bibliografi ini juga dilengkapi 

nomor panggil. Adapun sistem pencatatan data-data bahan pustaka tersebut berdasarkan peraturan 

ISBD (International Standard Bibliografis Description). 

 

Dibawah ini salah satu contoh katalog karya ilmiah mahasiswa UIN Raden Intan: 

 

       

     MANAJEMEN PEGAWAI 

  

        

  658 

   

  

  Uta Utari, Diah Ayu Nur 

    

  

  M Manajemen personalia di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang Kabupaten  

  R Lampung Selatan/Diah Ayu Nur Utari. .-- Bandar Lampung : UIN Raden  

  

 

Intan, 2018. 

      

  

  

 

ix, 103 hal. : ilus. ; 28 cm. 

    

  

  

 

Daftar Pustaka 

     

  

  

 

Alamat web : http://repository.radenintan.ac.id/3739  

 

  

  

 

Kode CD : Hitam/127 

   

  

  

 

Kode Reg : S6745/FTK/MPI/18 

   

  

                    

 

Kegunaan kode-kode diatas sebagai berikut: nomor panggil untuk mengetahui susunan skripsi 

di rak buku, alamat web untuk melihat skripsi dalam aplikasi repository yang dapat di download 

secara utuh (satu skripsi), kode cd untuk pengguna ingin meminjam cd dan mengkopinya dengan cara 

menunjukan kode cd maka petugas akan mencarikan sesuai kode tersebut. 

Sistematika susunan katalog buku ini adalah berdasakan fakultas, jurusan dan subyek. Setiap 

katalog ini memberikan keterangan tentang dokumen yaitu call number menunjukkan letak dokumen 

berbentuk buku disimpan dirak, alamat web memberi keterangan kepada pemustaka jika ingin 

menelusur dokumen berbentuk PDF dan bisa di download melalui laptop atau komputer, sedangkan 

kode CD menunjukkan letak CD dokumen yang disusun di lemari CD. Kode CD ini sangat membantu 

pustakawan dalam temu balik informasi yang diminta pemustaka dengan cepat dan tepat. 

Bibilografi ini juga dilengkapi indeks pengarang dan subyek. Untuk memudahkan si 

pemustaka mencari atau menemukan dokumen berdasarkan pengarang atau subyek yang mereka 

ketahui. 

http://repository.radenintan.ac.id/3739
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2. AKSESIBILITAS MELALUI BUKU KATALOG 

Pemustaka adalah pelanggan pengguna informasi perpustakaan yang wajib kita layani, mereka 

adalah raja, mereka berhak memperoleh kepuasan dalam penerimaan layanan informasi. Banyak 

pemustaka kecewa dalam hal temubalik informasi, informasi yang dibutuhkan sering sulit sekali 

ditemukan, baik itu di aplikasi big data maupun di perpustakaan yang memiliki big data manual. Oleh 

karena itu kami berpikir diperlukan penerbitan buku katalog yang disusun secara sistematis yaitu 

menyusun atau mendaftar informasi tentang judul judul skripi, tesis dan disertasi yang disusun secara 

logis dan bermanfaat. Tujuan pembuatan buku katalog ini untuk meningkatkan aksesiblitas informasi 

yang dimiliki sebuah lembaga. Konsep aksesibiltas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, 

terhadap suatu objek, pelayanan maupun lingkungan. Dalam konsep aksesibilitas informasi 

menyangkut empat dimensi  yaitu aksesibilitas inti, aksesibilitas informasi, kehandalan sistem dan 

kemudahan memahami bahasa kontrol (Hartono: 2017. Hal, 401). Buku katalog termasuk dalam 

aksesibilitas informasi, untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan koleksi 

perpustakaan secara penuh, utuh, mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Seorang pemustaka untuk mencari Informasi yang dibutuhkan cukup membuka web, 

kemudian si pencari mengetik http://repository.radenintan.ac.id/3739 maka langsung keluar dokumen 

yang dicari seperti contoh dibawah ini : 

 

 
 

Katalog dengan informasi lengkap diatas sangat membantu sekali para pemustaka dalam mencari 

informasi yang cepat, tepat dan akurat. 

 

 

 

http://repository.radenintan.ac.id/3739
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3. ALUR PENCARI INFORMASI DAN MANFAAT BUKU KATALOG 

1. Alur pencarian informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keuntungan dan Kelebihan Produk Buku Katalog 

a. Untuk menanggulangi masalah plagiarisme 

Dosen UIN Lampung sering memanfaatkan buku katalog ini, sebelum UIN Lampung 

melanggan aplikasi Turn it in. Para dosen menggunakan buku ini untuk melihat apakah 

judul yang sedang digarap mahasiswa tersebut sudah pernah atau belum sama sekali atau 

penelitian tersebut merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

Tetapi kebanyakan dosen memanfaatkan buku katalog untuk masalah plagiarisme 

Plagiarisme merupakan mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan 

mengakui karya hasil kutipan tersebut sebagi karya aslinya. 

Di dunia digital dikenal kaidah penggandaan (copynorms) dan pertukaran data. 

Penggandaan data yaitu suatu standar sosial yang terkait dengan etika pengadaan materi-

materi yang dilindungi hak cipta. 

b. Meningkatkan kemanfaatan kekayaan intelektual perguruan tinggi  

Dengan ada buku katalog ini memungkinkan pemustaka semakin memanfatkan koleksi 

grey literature,  karena selain bisa browsing (melihat lihat dan memilah milah), buku 

katalog ini juga bisa menentukan karya karya mana saja yang berkaitan dengan kebutuhan 

informasi mereka, semakin banyak mereka browsing semakin banyak mereka ingin baca. 

Semakin banyak mereka baca semakin bertambah pengetahuan mereka. Dengan banyak 

membaca maka semakin berkembang pengetahuan mereka sehingga mereka dapat 

menciptakan serta mengembangkan teknologi dan pengetahuan baru. 

c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

Dengan adanya pengelolaan skripsi tesis dan disertasi berdasarkan subyek maka akan 

memudahkan para peneliti untuk melakukan penelitian terutama dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Salah satu contoh penelitian yang memanfaatkan cantuman bibliografi 

yaitu analisis sitiran. Analisis sitiran merupakan salah satu kajian yang menganalisis 

kebermanfaatan suatu tulisan dengan cara menghitung berapa banyak sebuah dokumen 

yang disitir oleh  pengarang lain. Semakin banyak semakin bermanfaat dan memperkuat 

pendapat atau penemuan seseorang. Dari analisis sitiran ini akan berkembang menjadi 

pemetaan pengetahuan. Pemetaan pengetahuan ini bermanfaat untuk kajian historis sains 

dan teknologi, menelusur sumber pengetahuan yang digunakan  masa kini serta sebagai 

alat untuk pertimbangan strategi teknologi. 

 

 

Aplikasi 

repository 

PT 

Buku e-

Katalog 

Pemustaka 

Buku 

Katalog 

PDF  

Dokumen di 

rak 
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d. Alat Promosi Perpustakaan 

Buku katalog akan diterbitkan tiga kali yaitu tiga priode sesuai dengan wisuda mahasiswa 

UIN Lampung, buku ini akan kami pajang sebagai alat promosi yaitu pemberitahuan 

koleksi baru (buku baru). 

e. Kerjasama Antar Perpustakaan. 

Perpustakaan perguruan tinggi dimana tugas dan fungsi utama adalah menunjang proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan 

Tinggi). Proses pendidikan di perguruan tidak  terlepas dari kegiatan penelitian dan 

pengembangan, inovasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu perpustakaan 

perguruan tinggi sering dikatakan sebagai jantungnya universitas. 

Namun meskipun perpustakaan perguruan tinggi dirasakan demikian pentingnya, tetapi 

dalam praktiknya belum semua institusi pendidikan memiliki fasilitas perpustakaan 

diharapkan. Ternyata pada lembaga yang menjadi pusat pendidikan dan bertanggung 

jawab untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa masih saja 

menghadapi berbagai keterbatasan. Khususnya koleksi bahan pustaka harus memenuhi 

persyaratan minimal memenuhi standar koleksi baik dalam hal jumlah, jenis, variasi, 

mutu, subjek, dan fokus, maupun masa periode penerbitannya. 

Kerjasama perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dua perpustakaan atau lebih yang 

didasarkan pada asas mau berbagi sumber daya perpustkaan yang tujuannya untuk 

meningkatkan pelayanan perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan dalam akan 

melaksanakan kerjasama, biasanya mereka menanyakan jumlah koleksi yang dimiliki dan 

pemanfaatannya. Dengan adanya buku katalog maka pustakawan cukup menunjukkan 

buku tersebut, apalagi buku tersebut sudah berbentuk e-book. Ini sangat membantu sekali. 

Kerjasama perpustakan merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan 

pelayanan perpustakaan karena tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam 

arti koleksinya maupun memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Untuk memenuhi 

kebutuhan informasi pemakai perpustakaan maka perlu kerjasama antar perpustakaan. 

 

KESIMPULAN 

Layanan dengan menggunakan buku katalog sangat bermanfaat dalam mengatasi 

permasalahan big data bagi instansi yang memiliki aplikasi manajemen big data yang sederhana dan 

juga dapat mengatasi masalah ketepatan dalam temu balik informasi. Karena disetiap cantuman 

katalog diberi catatan-catatan berupa lokasi dokumen tersebut dapat ditemukan. Katalog adalah wakil 

dokumen di perpustakaan 

Buku katalog ini memiliki manfaat yaitu : menanggulangi masalah plagiarisme, meningkatkan 

aksesibilitas informasi, pengembangan ilmu pengtahuan dan teknologi, dan kerjasama antar 

perpustakaan. 
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ABSTRAK 

 

Perpustakaan merupakan salah satu unit penunjang sebagaimana tersebut dalam 

SK Mendikbud No. 0174/1995 : Tugas perpustakaan memberikan layanan bahan 

pustaka untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengambdian 

pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu layanan yang 

diberikan kepada pelanggan dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 

perpustakaan terhadap layanan di Perpustakaan Polinela. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, untuk mengetahui apakah pelayanan 

di perpustakaan Politeknik Negeri Lampung secara persial (individu) maupun 

simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan 

Politeknik Negeri Lampung. Data diperoleh dengan penyebaran angket kepada 

responden yang berjumlah 500 orang. Dari penelitian yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa standar mutu layanan perpustkaan terdiri dari, yaitu standar 

koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mutu 

layanan perpustakaan Politeknik Negeri Lampung baik pada aspek sarana dan 

prasarana, layanan staf maupun koleksi bahan pustaka berada pada tingkat cukup 

puas atau dengan indek 2,73. 

 

Kata kunci: perpustakaan, layanan, standar  

 

 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 1999  tentang pendidikan tinggi pada Bab. III pasal 

3 menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelanggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta 

pengabdian pada masyarakat, yang merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut dapat dicapai secara efektif apabila satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan 

tinggi dapat menjalankan tugas dan fungsinya. 

Perpustakaan merupakan salah satu unit penunjang, maka sebagaimana tersebut dalam SK 

Mendikbud Nomor 0174/1995 tugas UPT perpustakaan adalah memberikan layanan bahan pustaka 

untuk keperluan pendidikan dan pengajaran,  penelitian dan pengabdian  pada masyarakat. Tugas ini 

selanjutnya dijabarkan menjadi lima fungsi yakni menyediakan dan mengolah bahan pustaka, merawat 

bahan pustaka, memberikan layanan referensi dan melakukan urusan tata usaha perpustakaan.  

Sejak berdiri tahun 1992, Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung sebagai penunjang proses 

belajar mengajar telah menjadi sarana dan akan terus untuk meningkatkan pelayanan pada pengguna. 

Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini tingkat kunjungan ke perpustakaan Polinela terus menurun. 

Pada tahun 2016 perpustakaan Polinela mendapat kunjungan 18.031 kunjungan. 

Untuk itu perlu diketahui akar permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat 

kunjungan. Dengan diketahuinya akar permasalahan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

pembuatan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan perpustakaan. Untuk itu perlu dilakukan 
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penelitian yang mempelajari tingkat kepuasan pengguna terhadap mutu layanan perpustakaan 

Politeknik Negeri Lampung. 

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari : 

1. Tuntutan dan harapan pelanggan/pengguna  sebagai indikator kepuasan  

2. Tingkat pemenuhan (kesesuaian) layanan perpustakaan polinela terhadap tuntutan dan harapan 

pelanggan. 

3. Mengetahui indeks kepuasan pelanggan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Perpustakaan 

Menurut Witherington (19 ) dalam  Purwanto dan M. Ngalim, (1990), mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru 

dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian. 

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti: (1) kitab, buku-buku, (2) kitab primbon. 

Kemudian kata pustaka mendapat awalan per- dan akhiran -an, menjadi perpustakaan. Pengertian 

perpustakaan yang lebih umum menurut Sutarno (2006: 11) adalah mencakup suatu ruangan, bagian 

dari gedung/ bangunan, atau gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur 

demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh 

pembaca. 

Menurut Sulistyo-Basuki (1999:1) perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian, atau 

subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, 

biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan. 

Sedangkan definisi perpustakaan yang dikemukakan oleh Perpustakaan Nasional RI (2005:4) 

adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, 

ruangan/tempat khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya seribu judul dari berbagai 

disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan serta dikelola 

menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya. 

 Dari ketiga definisi di atas, menurut Sutarno (2006:12) sebuah perpustakaan mempunyai ciri-

ciri dan persyaratan tertentu seperti (1) tersedianya ruangan atau gedung yang diperuntukkan khusus 

untuk perpustakaan, (2) adanya koleksi bahan pustaka dan sumber informasi lainnya, (3) adanya 

petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai, (4) adanya komunitas masyarakat 

pemakai, (5) adanya sarana dan prasarana yang diperlukan, (6) diterapkannya suatu sistem dan 

mekanisme tertentu yang merupakan tata cara, prosedur dan aturan-aturan agar segala sesuatunya 

berlangsung lancar. 

 

Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung atau tidak langsung 

dengan pemakai perpustakaan. Menurut Darmono (2007:166) kegiatan layanan perpustakaan perlu 

memperhatikan asas layanan sebagai berikut: 

a. Layanan selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai perpustakaan. 

b. Layanan diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata dan memandang pemakai  

perpustakaaan sebgai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dipandang secara individual 

c. Layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dengan tujuan untuk    

mengoptimalkan fungsi layanan, peraturan perpustakaan perlu didukung oleh semua pihak agar 

layanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik 
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d. Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, ketepatan, dan     

kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang baik. 

Menurut Rahayuningsih (2007:86) karakteristik layanan perpustakaan yang berkualitas dapat 

dilihat dari:  koleksi, fasilitas dan sumber daya manusia. 

Koleksi adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi. Adapun karakteristik koleksi adalah: 

a. Kuantitas berkaitan dengan banyaknya jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan   

b. Kualitas berkaitan dengan mutu, kemutakhiran, kelengkapan koleksi 

Fasilitas adalah segala hal yang memudahkan suatu kegiatan kelancaran tugas, seperti gedung, 

perlengkapan (meja, kursi, rak, dan sebagainya). Karakteristik fasilitas perpustakaan yang baik adalah: 

kelengkapan, menyangkut lingkup layanan dan ketersediaan sarana pendukung serta layanan 

pelengkap lainnya. Dan kenyamanan memperoleh layanan, berkaitan dengan lokasi, ruangan, 

petunjuk, ketersediaan informasi, kebersihan dan lain-lain. 

Sumber daya manusia yang dimaksud yakni petugas yang ada di bagian layanan. Karakteristik 

sumber daya manusia yang baik adalah: 

a. Kesopanan dan keramahan petugas memberi layanan, terutama bagi petugas yang berinteraksi 

langsung dengan pengguna. 

b. Tanggung jawab dalam melayani pengguna perpustakaaan. 

c. Empati, wajar dan adil dalam memecahkan masalah dan menangani keluhan pengguna. 

d. Profesionalisme petugas perpustakaan di bagian layanan pengguna tercermin dalam diri petugas 

yang berjiwa SMART, yaitu siap mengutamakan pelayanan, menyenangkan dan menarik, 

antusias/bangga pada profesi, ramah dan menghargai pengguna jasa, tabah ditengah kesulitan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Lampung tanggal pada bulan Mei - Agustus 2017. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara memusatkan diri pada masalah yang aktual, 

mengumpulkan data yang relevan, menjelaskan kemudian menganalisa dan dapat ditarik kesimpulan 

tentang masalah yang dihadapi (Umar, 1997: 37). Dalam observasi ini untuk mengetahui apakah 

pelayanan di perpustakaan Politeknik Negeri Lampung secara parsial (individu) maupun simultan 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna  perpustakaan Politeknik Negeri Lampung. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari semua jurusan yang ada di 

Politeknik Negeri Lampung. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah 

mahasiswa aktif Tahun Akademik 2016/2017. Sebanyak 1579 mahasiswa. Sedangkan penentuan 

sampel penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel dimana populasi dibagi-bagi dalam 

lapisan dan disebut sub-populasi atau  stratum. Sub populasi atau stratum dalam penelitian ini penulis 

tetapkan berdasarkan   Program Studi.  Selanjutnya sampel dalam penelitian ini diambil secara acak 

sebesar 30% pada setiap stratum.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan 

tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga 
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kesimpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu metode pengumpulan data harus dilakukan 

dengan tepat. Metode yang digunakan menggunakan metode skala, yaitu suatu metode pengambilan 

data di mana data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh melalui kuisioner  pertanyaan 

tertulis yang diajukan kepada responden mengenai suatu hal yang disajikan dalam bentuk suatu daftar 

pertanyaan (Sugiyono, 1994: 173).  

Dalam hal ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metoda 

Kuisioner.  

Kuisioner yaitu alat bantu penelitian berupa daftar pertanyaan secara tertulis dengan jawaban 

yang telah disediakan untuk memperoleh keterangan dari responden dalam hal ini adalah mahasiswa 

polinela. Kuisioner dirancang untuk mempelajari aspek aspek layanan perpustakaan sebagai berikut: 

a. Kepuasan pemustaka terhadap sarana dan prasarana  

b. Kepuasan pemustaka terhadap layanan  

c. Kepuasan pemustaka terhadap koleksi. 

 

Tabel 1. Kuisioner lengkap yang digunakan dalam penelitian ini 

KUISIONER 

Berdasarkan pengalaman Saudara, mohon dapat disampaikan mutu pelayanan seperti apa yang Saudara 

telah rasakan dan harapkan dari suatu jasa layanan yang telah diberikan oleh UPT. Perpustakaan 

Politeknik Negeri Lampung 

Cara Mengisi : 

Lingkarilah angka yang tersedia pada kolom bagian kanan sesuai  pendapat  Saudara  terhadap setiap  

materi  pertanyaan. 

No. Aspek  yang dievaluasi N i  l  a  i 

1. Gedung  Perpustakaan yang permanen dan cukup memadai 1 2 3 4 5 

2. Lokasi  Perpustakaan cukup strategis dan mudah dijangkau 1 2 3 4 5 

3. 
Perpusatakaan Polinekla telah dilengkapi fasiliatas pendukung meliputi 

ruang baca, internet, ruang referensi dan fotocopy 

1 2 3 4 5 

4. Staf  Perpustakaanselalu ramah dalam melayani pengunjung. 1 2 3 4 5 

5. 
Staf  Perpustakaan melayani proses peminjaman dan pengembalian 

bahan pustaka dengan cepat  dan tepat. 

1 2 3 4 5 

6. 
Staf Perpustakaan memberitahu bila terjadi keterlambatan atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan peminjaman bahan pustaka 

1 2 3 4 5 

7. 
Koleksi bahan pustaka tersedia dengan memadai sesuai bidang kajian 

saudara  (PS………………………….., Smt………..) 

1 2 3 4 5 

8. Koleksi bahan pustaka yang mutahir (up to date) 1 2 3 4 5 

             Nilai :    1. Sangat Kurang            2. Kurang           3. Cukup           4. Baik          5. Sangat baik 

Komentar dan Saran : 

Waktu pelayanan perpustakaan sebaiknya pkl…….. s/d…….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menurut Mardalis (2008: 77-79) dengan cara: 

Pemeriksaan data (Editing), merupakan kegiatan memeriksa kembali jawaban responden pada 

setiap item pertanyaan agar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan menghindari ketidak 

lengkapan, kepalsuan dan ketidak sesuaian. 

Memberi kode (Coding), merupakan kegiatan mengklasifikasikan jawaban responden menurut 

macamnya ke dalam suatu struktur agar mudah memeriksanya. Klasifikasi ini dikerjakan dengan jalan 

memberi tanda pada masing-masing jawaban dengan kode-kode tertentu menurut kategori, dalam hal 

ini berbentuk angket untuk memudahkan dalam pengolahan data. 
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Penyusunan data (tabulasi), merupakan proses penyusunan dan penghitungan data hasil 

pengkodean yang terhitung dalam masing-masing kategori, cara ini memasukkan data dari item 

pertanyaan dalam kotak yang disediakan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan 

distribusi frekuensi untuk menggambarkan sikap pemustaka terhadap layanan perpustakaan di 

Perpustakaan. 

Selanjutnya data yang diperoleh akan ditabulasikan dengan menyusun kedalam tabel-tabel 

kemudian dihitung persentasinya, dianalisis dan diinterprestasikan. 

Untuk menafsirkan besarnya persentasi yang didapatkan dari tabulasi data, penulis   menggunakan 

penafsiran yang dikemukakan oleh Arikunto (2000 : 57) sebagai berikut :  

5     : Sangat baik  

4     : Baik  

3     : Cukup  

2     : Kurang  

1     : Sangat Kurang   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Aspek Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasana perpustakaan 

Polinela, penulis mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner/ angket kepada pengguna 

Perpustakaan. Hasil jawaban responden bisa dilihat dari table-tabel berikut : 

 
Tabel. 2. Kepusan Pemustaka terhadap sarana dan prasarana 

Pernyataan Alternatif Jawaban F % 

Gedung perpustakaan yang 

permanen dan cukup memadai. 

 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

23 

57 

98 

60 

17 

9,0 

22,4 

38,4 

23,5 

6,7 

Lokasi perpustakaan cukup straregis 

dan mudah dijangkau. 

STP 

TP 

KP  

P 

SP 

28 

96 

79 

32 

19 

11,02 

37,80 

31,10 

12,60 

7,48 

Perpustakaan polinela telah 

dilengkapi fasilitas pendukung, 

melipiti ruang baca, internet, ruang 

referensi dan fotocopy. 

STP 

TP 

KP  

P 

SP 

38 

81 

84 

32 

12 

15,38 

32,79 

34,01 

12,96 

4,86 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, pada pernyataan mengenai gedung perpustakaan yang permanen 

dan cukup memadai sebanyak 98 responden atau 38,4% responden menyatakan kurang puas dan 60 

responden atau 23,5% pengunjung menyatakan puas dan 6,7% pengunjung menyatakan sangat puas. 

dan mengenai lokasi perpustakaan sebanyak 96 responden atau 37,80% dari responden  menyatakan 

tidak puas, 12,60% pengunjung menyatakan puas dan 7,48% pengunjung perpustakaan polinela 

menyatkan sangat puas. Fasilitas pendukung yang meliputi ruang baca, internet ruang referensi dan 

fotocopy 34,01% responden menyatakan kurang puas. Dan 12,96% pengunjung menyatakan puas, dan 
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4,86%  pengunjung yang hanya menyatakan sangat puas. Dengan demikian jawaban para rensponden 

mengenai sarana dan prasarana secara keseluruhan menyatakan kurang puas. 

 

 

 

 

Aspek Layanan Staf Perpustakaan 

Tabel.3. Staf Perpstakaan dalam melayani pengunjung 

Pernyataan Alternatif Jawaban F % 

Staf Perpustakaan selalu ramah 

dalam melayani pengunjung 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

29 

57 

83 

68 

15 

11,51 

22,62 

32,94 

26,98 

5,95 

Staf Perpustakaan melayani proses 

peminjaman dan pengembalian 

bahan pustaka dengan cepat dan 

tepat 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

18 

47 

103 

64 

18 

7,20 

18,80 

41,20 

25,60 

7,20 

Staf Perpustakaan memberitahu 

bila terjadi keterlambatan atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan 

peminjaman bahan puataka 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

21 

70 

81 

68 

12 

8,33 

27,78 

32,14 

26,98 

4,76 

 

Berdasarkan tabel di atas, kepuasan pengguna terhadap staf perpustakaan dalam melayani 

pengunjung sebanyak 32,95% menjatakan kurang puas dan 26,98% pengunjung menyatakan puas dan 

5,95% pengunjung menyatakan sangat puas. dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan 

pustaka. Berdasarkan tabel diatas 41,20% pengunjung menyatakan kurang puas 25,60% pengunjung 

menyatakan puas, dan 7,20% pengunjung menyatakan sangat puas. Staf memberitahu bila terjadi 

keterlambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan peminjaman bahan pustaka 32,14% pengujung 

menyatakan kurang puas. Dan 26,98% pengunjung menyatakan puas. Dan pengunjung yang 

menyatakan puas hanya 4,76%. hal ini berarti staf  layanan perpustakaan belum professional 

dibidangnya masing–masing .  

 

Aspek Koleksi bahan pustaka 

Tabel.4. Koleksi bahan pustaka perpustakaan Polinela 

Pernyataan Alternatif Jawaban F % 

Koleksi bahan pustaka 

tersedia dengan memadai 

sesuai bidang kajian 

saudara 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

49 

72 

78 

34 

8 

20,33 

29,88 

32,37 

14,11 

3,32 

 

Koleksi bahan pustaka 

yang mutakhir (up to date) 

STP 

TP 

KP 

P 

SP 

71 

81 

69 

18 

3 

29,34 

33,47 

28,51 

7,44 

1,24 

 

Berdasarkan tabel di atas, kepuasan pengguna terhadap koleksi bahan pustaka yang sesuai 

dengan bidang kajian 32,37% pengunjung menyatakan kurang puas dan 14,11% pengunjung 

menyatakan puas. Dan hanya 3,32% pengunjung menyatakan sangat puas. Mengenai koleksi bahan 
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pustaka yang mutahir pengguna atau pengunjung perpustakaan Polinela 33,37% menyatakan tidak 

puas dan pengunjung yang menyatakan kurang puas 28,51%. Dan pengunjung menyatakan sangat 

puas hanya 1,24%. Pengunjung perpustakaan Polinela pada tingkat puas dan kurang puas, dari dua 

pernyataan diatas hampir seimbang responden menyatakan kurang puas 28,51% dan 29,88% 

pernyataan responden memilih jawaban tidak puas. Berarti koleksi bahan pustaka yang ada 

diperpustakaan Polinela masih  kurang, baik jumlah koleksi  maupun kemutakhiranya (up to date). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bahan pustaka yang ada di perpustakaan belum memenuhi kebutuhan 

pengguna.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat dikemukakan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :  

1. Berdasarkan keterangan diatas mengenai sarana dan prasarana Perpustakaan Polinela responden 

menyatakan kurang puas, baik mengenai gedung perpustakaan, lokasi maupun   fasilitas rata-rata 

2.74  indek kepuasannya. 

2. Mutu layanan Perpustakaan Polinela baik pada layanan refensi maupun layana sirkulasi belum 

memenuhi standar. Hal ini dikarenakan Perpustakaan Polinela pada layanan referensi dan layanan 

sirkulasi hanya memenuhi 2.97 indek kepuasanya. Berdasarkan hitungan nilai rata–rata dapat 

diketahui bahwa baik layanan sirkulasi maupun layanan referensi yang berkatagori cukup puas. 

Dengan demikian maka tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan Perpustakaan 

Polinela berkatagori cukup puas. Atas dasar temuan–temuan tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan Perpustakaan Polinela yang selama ini 

dilaksanakan berada pada tingkat cukup puas belum pada tingkat sangat puas.  

3. Mengenai bahan pustaka yang ada pada ruangan refensi dan ruangan sirkulasi masih sangat 

kurang, indek kepuasannya 2.34 berarti kebutuhan koleksi bahan pustaka yang ada 

diperpustakaan Polinela perlu ditambah berdasarkan mata kuliah berdasarkan program studi 

masing masing jurusan supaya kebutuhan informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi.  

4. Tingkat kepuasan rata-rata dari seluruh aspek yang diteliti se-Politeknik Negeri Lampung indek 

kepuasannya 2.73.  
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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada semua aspek 

kehidupan sosial, ekonomi, budaya termasuk perpustakaan. Pengaruh penerapan 

teknologi informasi di perpustakaan menuntut  perpustakaan melakukan perubahan baik 

pada pengelolaan  maupun  layanan perpustakaan.  Transformasi  perpustakaan  dalam 

menyediakan sistem informasi koleksi  secara online sebagai upaya agar perpustakaan 

tetap eksis dan dapat memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemustakaPerpustakaan Universitas Lampung telah melakukan transformasi  sistem 

informasi  pada layanan  katalog online  dan layanan peminjaman dan pengembalian  

mandiri (self check out/in) Kiosk. Layanan katalog online merupakan layanan penelusuran 

bibliografi buku  yang dilmiliki  perpustakaan yang berupa  pangkalan data yang 

terpasang di komputer. Layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check 

out/in)/ Kiosk yaitu layanan  peminjaman dan pengembalian mandiri melalui mesin 

bibliotheca/ kiosk  yang berbasis teknologi RFID (Radio Frequncy Identification). Tujuan 

pengkajian ini adalah untuk mendeskripsikan tranformasi Perpustakaan Universitas 

Lampung melalui penerapan teknologi informasi pada layanan katalog online dan 

layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/in)/ kiosk.  Metode 

pengkajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

kuesioner pada pemustaka yang memanfaatkan layanan katalog online dan layanan 

peminjman dan pengembalioan mandiri/kiosk, pada bulan Oktober 2018,observasi, 

studi dokumentasi dan studi pustaka. Kesimpulan yang diperoleh adalah 

Perpustakaan Universitas Lampung telah melakukan transformasi atau perubahan 

melalui layanan katalog online dan layanan peminjaman dan pengembalian mandiri 

(self check out/in)/ kiosk. layanan katalog onlinememiliki kelebihan, yaitu : sarana 

penelusuran bibliografi buku yang praktis, mudah dan hemat waktu, menyajikan 

informasi bibliografi buku yang lengkap meliputi: nama pengarang, judul, deskripsi 

fisik buku, penerbit, tahun terbit dan jumlah eksemplar yang tersedia, memiliki 

tampilan layanan yang menarik.Layanan  peminjman dan pengembalian mandiri 

(self check out/in)/ kiosk memiliki kelebihan yaitu : mempercepat proses 

peminjaman dan pengembalian koleksi sirkulasi, efisiensi waktu dalam proses 

peminjman dan pengembalian koleksi sirkulasi, dapat mendeteksi jumlah koleksi 

sirkulasi yang akan dipinjam pemustaka dan efisiensi petugas layanan 

sirkulasi.Layanan katalog online dan layanan peminjaman dan pengembalian 

mandiri/shelf chek out/in/kiosk merupakan bentuk transformasi perpustakaan 

Universitas Lampung melalui penerapan teknologi informasi perpustakaan. 

 

Kata kunci :  transformasi  perpustakaan, layanan katalog online, layanan 

peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/in/ kiosk), Perpustakaan 

Uniiversitas Lampung 
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PENDAHULUAN  

 

Latar belakang 

  Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya termasuk perpustakaan. Pengaruh penerapan teknologi informasi secara global di bidang 

perpustakaan menyebabkan sistem layanan informasi telah sampai pada tahap penyampaian informasi 

tanpa batas, waktu, dan wilayah dari suatu negara. (Gardjito, 2005). Diterapkannya teknologi 

informasi di bidang perpustakaan mengakibatkan terjadinya perubahan atau transformasi dalam sistem 

pengelolaan maupun layanan yang dapat diberikan kepada pemustaka. Transformasi dalam konteks 

perpustakaan  merupakan perubahan baik aspek fungsi, koleksi, fasilitas juga sumber daya manusia 

sebagai pengelola perpustakaan.  

  Perpustakaan sebagai suatu organisasi yang berkembang dan bertambah kompleks dalam 

mengelola informasi yang dimilikinya dituntut untuk  melakukan perubahan atau transformasi dalam 

menyediakan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka.  

Pemustaka sebagai target utama dalam pemberdayaan perpustakaan  merupakan net generation yaitu generasi  

yang sudah terbiasa dengan teknologi digital yang banyak mengisi kehidupannya dengan segala hal yang 

serba instan dan praktis termasuk dalam perolehan informasi. Konsep dari digital natives yang selama ini 

dimaknai oleh kita adalah generasi baru yang tumbuh di era teknologi dan dapat menggunakan 

teknologi dengan baik untuk sebagian besar disegala aspek kehidupan mereka dari usia dini. Cara 

berpikir para generasi digital natives berbeda dengan digital immigrant, bisa dilihat dari dasar 

pendidikan dari yang mereka dapatkan. Konstruksi dari konsep ini tidak disalahkan juga tidak 

dibenarkan. Benar adanya bahwa digital natives adalah generasi yang tumbuh dan berkembang dengan 

teknologi berada di sekeliling mereka, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa mereka juga fasih dalam 

menggunakan teknologi tersebut. Perubahan pada pengelolaan perpustakaan sebagai upaya agar 

perpustakaan tidak ditinggalkan pemustaka dan tidak tergerus oleh kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Perpustakaan Universitas Lampung merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki visi 

“sebagai pusat pengetahuan yang modern berbasis teknologi informasi (TI)” dan memiliki beberapa misi 

diantaranya menyediakan gedung serta fasilitas modern sebagai pusat kreativitas dan kegiatan pembelajaran 

yang didukung oleh teknologi hijau serta memberikan pelayanan prima yang didukung teknologi informasi 

(TI) bagi pemustaka. 

 Perpustakaan Universitas Lampung telah melakukan  perubahan atau tranformasi layanan katalog 

online OPAC (Online Public Access Catalog) dan layanan peminjman dan pengembalian mandiri (self 

check out/in)/ kiosk. 

 

Urgensi  

Pengkajian ini membahas tentang transformasi Perpustakaan Universitas Lampung melalui 

penerapan teknologi informasi pada layanan katalog online OPAC dan layanan peminjaman dan 

pengembalian mandiri (self check out/ in)/ kiosk. 

 

Tujuan Pengkajian  

Tujuan pengkajian  ini adalah untuk : 

 Mendeskripsikan layanan katalog online (OPAC) di Perpustakaan Universitas Lampung; 

 Mendeskripsikan  layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/in)/ kiosk di 

Perpustakaan Universitas Lampung; 

 Menjelaskan kelebihan layanan katalog online (OPAC) dan layanan peminjaman/ 

pengembalian mandiri (self check out/in)/kiosk di Perpustakaan Universitas Lampung. 
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 Pokok Permasalahan Pengkajian  

 Pokok permasalahan dalam pengkajian ini adalah :  

 Penelusuran koleksi sirkulasi melalui katalog manual kurang praktis, setiap judul memiliki 

tiga katalog: pengarang, judul dan subjek); 

 Penelusuran melalui katalog manual memerlukan banyak waktu; 

 Proses peminjman dan pengembalian buku dengan menggunakan sistem barcode 

memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan setiap buku yang akan dipinjam atau 

dikembalikan harus discan  satu per satu / setiap eksemplar; 

 Sering  terjadi antrian panjang dalam  proses peminjaman dan pengembalian buku  secara 

manual atau melalui petugas layanan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Transformasi  

Transformasi adalah perubahan yang bersifat structural, secara bertahap, total  dan tidak bisa 

dikembalikan lagi ke bentuk semula (irreversible) (Danabalan, 1999). Pengaruh penerapan teknologi 

informasi secara global di bidang perpustakaan menyebabkan sistem layanan informasi telah sampai 

pada tahap penyampaian informasi tanpa batas, waktu, dan wilayah dari suatu negara. (Gardjito, 

2005). Dalam konteks perpustakaan, transformasi adalah perubahan  baik dari aspek fungsi, koleki, 

fasilitas maupun mindset sumber daya manusia (pengelola perpustakaan). 

  Perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap pekerjaan yang terjadi di 

perpustakaan. Stuart (2003) menuliskan  paradigma perubahan tersebut, tersaji pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 1. Perubahan pada Informasi 

Kondisi Lama Perbahan Saat Ini 

 Tidak harus dilindungi 

 Milik perpustakaan 

 Dalam satu media 

 Gudang 

 Penjaga 

 Hanya diperlukan jika dibutuhkan 

 Otoritas staf 

 Sumber  

 

 

 Layanan 

 

 

 

 Pemustaka 

 Koleksi yang selalu tersedia  

 Perpustakan virtual 

 Berbagai jenis media 

 Toko serba ada 

 Dapat diakses  

 Disampaikan saat dibutuhkan secepat mungkin 

 Promosi langsung ke pemustaka 

 Memberdayakan pemustaka 

Sumber : ( Stuart, 2003) 

   

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa perubahan terjadi pada tiga kegiatan utama di 

perpustakaan meliputi sumber informasi, layanan dan pemustaka. Sumber informasi sudah tidak harus 

dilindungi lagi, seolah milik perpustakaan, serta dalam satu media tetapi sudah bergeser menjadi 

koleksi yang selalu tersedia bentuk virtual dengan berbagai jenis media. Perpustakaan tidak hanya 

terkesan sebagai gudang buku dan pustakawan sebagai penjaga buku dan hanya diperlukan bila 

dibutuhkan, tetapi sudah bergeser menjadi semacam tool serba ada, yang dapat diakses kapan saja dan 

disampaikan pada saat dibutuhkan  secepat mungkin. Pustakawan melakukan promosi secara langsung 

pada pemustaka dan melakukan jemput bola akan kebutuhan informasi pemustaka serta meibatkan 

pemustaka dalam proses penciptaan sumber-sumber informasi di perpustakaan.  
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Pelayanan Perpustakaan 

 Pelayanan perpustakaan merupakan  ujung tombak atau garda terdepan  dari penyelenggaraan 

perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, perpustakaan harus menyediakan 

koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka.  

Layanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan  

oleh orang lain. Layanan prima pada perpustakaan merupakan  salah  satu  usaha yang dilakukan oleh 

lembaga perpustakaan untuk melayani pemustaka dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan  

kepuasan. Pelayan prima dalam perpustakaan sudah ditekankan dalam undang-undang perpustakaan 

nomor 47 tahun 2007, tentang layanan perpustakaan pasal 14 ayat (1) “layanan perpustakaan 

dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka”. Pelayanan tidak lagi hanya 

hanya berorientasi pada pelayanan di dalam perpustakaan saja (internal) tetapi harus mempunyai 

pandangan yang lebih universal bagi akses informasi, kolaborasi, dan sharing sumberdaya dan 

layanan. Selain itu kemudahan akses bagi pengguna atau pemustaka juga menjadi perhatian penting. 

Artinya pengelola perpustakaan harus memikirkan bagaimana agar perpustakaan dapat melakukan 

layanan secara lebih luas dan mudah kepada pemustaka.  

 

Pelayanan Sirkulasi  

 Pelayanan sirkulasi (circulation services) adalah pelayanan perpustakaan berupa pemberian 

pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan seperti buku dan koleksi perpustakaan 

lainnya, dengan jumlah dan kurun waktu tertentu. (Perpustakaan Nasional, RI. 2015). Biasanya 

layanan sirkulasi menggunakan sistem layanan terbuka (open access), yaitu sistem layanan yang 

memberi kekebasan pemustaka untuk mengambil sendiri koleksi yang dinginkannya. 

 Perpustakaan Unila memiliki ketentuan peminjaman buku sebanyak tiga (3) judul untuk setiap 

kali peminjaman untuk masa peminjmaan satu minggu (7 hari) dan dapat diperpanjang satu kali 

peminjaman selama tujuh hari. 

 

Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

Information and Communication Technologies (ICT). Teknologi informasi dipahami sebagai bentuk 

teknologi yang dipergunakan untuk keperluan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi 

merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu perangkat satu ke 

perangkat lainnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya.  Dari konsep tersebut dapat dikatakan 

bahwa teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan merupakan semua hal terkait teknologi 

yang digunakan untuk pengelolaan informasi dan diseminasi informasi di perpustakaan guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi itu sendiri dan rekreasi bagi 

pemustaka. (Arif Surachman, 2010) 

Pengaruh penerapan teknologi informasi secara global di bidang perpustakaan menyebabkan 

sistem layanan informasi telah sampai pada tahap penyampaian informasi tanpa batas, waktu, dan 

wilayah dari suatu negara. (Gardjito, 2005). Diterapkannya teknologi informasi di bidang 

perpustakaan mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pengelolaan 

maupun layanan yang dapat diberikan kepada pemustaka. Perpustakaan sebagai suatu  organisasi yang 

berkembang dan bertambah kompleks dalam mengelola informasi yang dimilikinya maka  perlu 

adanya suatu penyesuaian dalam sistem pengolahan informasi dan pelayanan informasiuntuk 

meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan 

merupakan suatu keharusan untuk merespon kebutuhan informasi pemustaka yang target sasaran 

layanan perpustakaan. 
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        Layanan Katalog Online (OPAC) 

  Katalog online atau  OPAC  (Online Public AccessCatalog) merupakan sarana temu balik 

yang berbasis komputer. Menurut Corbin : Online Public Access Catalog adalah suatu katalog yang 

berisikan cantuman bibliografi dari koleksi satu atau beberapa perpustakaan, disimpan pada 

magneticdisc atau media rekam lainnya dan dibuat melalui titik akses yang ditentukan, Tedd 

mengemukakan, OPAC adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat 

dipakai pengguna untuk menelusur pangkalan data katalog untuk memastikan apakah perpustakaan 

menyimpan karya tertentu untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya, dan jika sistem katalog  

dihubungkan dengan  sistem sirkulasi maka pemustaka dapat mengetahui apakah bahan perpustakaan 

yang sedang dicari tersedia di perpustakaan. Feather mengemukakan OPAC adalah suatu pangkalan 

data cantuman bibliografi yang biasanya  menggambarkan koleksi perpustakaan tertentu.  

 Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa katalog online atau OPAC merupakan 

pangkatan data bibliografi buku yang berbasis komputer, sebagai sarana penelusuran koleksi 

perpustakaan.  

 

Layanan Peminjaman dan Pengembalian Mandiri  (self check out/in)   

Layanan peminjman dan pengembalian mandiri merupakan layanan yang dilakukan melalui 

sebuah mesin (bibliotheca/kiosk), dengan menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency 

Indentification). Layanan ini memungkinkan pengambilan data tanpa bersentuhan (barcode) dan 

magnet card seperti ATM. Merupakan sistem identifikasi dengan gelombang radio, membutuhkan 

minimal dua (2) perangkat yaitu tag dan reader.   

Layanan peminjaman dan pengembalian mandiri ini merupakan suatu sistem pengolahan 

bahan perpustakaan dan layanan pemustaka melalui tiga (3) smart machine yaitu smart serve, smart 

return (e-Kiosk) dan smart stock yang disertai e-gate untuk menjaga koleksi perpustakaan dari 

pencurian. Teknologi RFID merupakan sebuah terobosan mutakhir dalam menggantikan teknologi 

barcode yang sudah ada sebelumnya. (Erian Sutantio, 2012) 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa layanan peminjaman dan pengembalian 

mandiri (self check out/in)  merupakan  sistem layaann perpustakaan dengan teknologi RFID sebagai 

bentuk transformasi perpustakaan untuk meningkatkan layanan prima bagi pemustaka.  

RFID merupakan suatu sistem penerapan teknologi yang dilakukan oleh perpustakaan diera 

digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam beraktifitas serta memudahkan para 

pengguna perpustakaan. Kapabilitas dari RFID dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan mutakhir 

dalam menggantikan teknologi barcode yang sudah ada sebelumnya. (Erian Sutantio, 2012 : 31) 

 

METODE 

Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui 

kuesioner yang diberikan pada 30 responden (pengunjung yang memanfaatkan layanan katalaog 

online (OPAC) dan layanan peminjman dan pengembalian mandiri (self check out/in) /kiosk. 

Kuesioner terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi kuesioner tentang layanan katalog online 

(OPAC) dan bagian kedua berisi kuesioner tentang layanan peminjaman dan pengembalian mandiri 

(self check out/in)/ kiosk. Observasi   melakukan pengamatan secara langsung pada responden yaitu  

memanfaatkan layanan katalog online dan layanan peminjaman dan pengembalian mandiri. Studi 

dokumentasi melalui sumber data/ dokumen yang diterbitkan Universitas Lampung dan UPT  

Perpustakaan  Universitas Lampung. Studi pustaka, melalui teori-teori yang sesuai dengan topik dalam 

kajian ini.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL  

Hasil olah data kuesioner yang diberikan ke tiga puluh (30) responden (pengunjung 

Perpustakaan Univertsitas yang  memanfaatkan layanan katalog online (OPAC), diperoleh data 29 

orang respondern  atau sebesar 97 % memberi  respon bahwa :  

 Layanan katalog online (OPAC) merupakan: sarana untuk mencari buku; 

 Informasi yang disajikan layanan OPAC lengkap; 

 Waktu yang dibutuhkan dalam mencari buku melalui OPAC cepat dan singkat; 

 Proses akses layanan OPAC mudah dan praktis; 

 Tampilan OPAC menarik.  

Satu orang atau 3%  responden memberi respon tampilan OPAC kurang menarik.  

Hasil olah data kuesioner yang diberikan ke tiga puluh (30) responden yang  memanfaatkan 

layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/in) kiosk, semua responden atau 100 % 

memberi respon bahwa :   

 Layanan peminjaman dan pengembaliamn mandiri (self check out/in) atau kiosk merupakan 

layanan yang sangat tepat; 

 Akses peminjaman dan pengembalian koleksi melalui mesin bibliotheca/kiosk mudah; 

 Waktu proses peminjman dan pengembalian mandiri melalui  mesin bibliotheca/kiosk cepat; 

 Prosedur  peminjman dan pengembalian mandiri melalui mesin biblotheca/kiosk  praktis ; 

 Semua responden yang memanfaatkan layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (mesin 

bibliotheca)/kiosk merasa puas. 

 

PEMBAHASAN  

 

Layanan Katalog Online (OPAC) 

Layanan katalog online (OPAC) merupakan layanan penelusuran bibliografi buku/koleksi 

perpustakaan, sebagai sarana temu balik koleksi. Layanan katalog online merupakan bentuk 

transformasi dari katalog manual (kartu katalog).  
      

KATALOG MANUAL 

                      
Gambar 1. Lemari Katalog    Gambar 2. Rak laci katalog 
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Gambar 1. Menujukkan lemari katalog manual yang berisi kartu-kartu katalog yang telah 

dikelompokkanberdasarkan katalog pengarang, katalog judul dan katalog subjek yang disusun secara 

alfabet.  

Gambar 2. Menunjukkan laci katalog kartu yang telah disusun  secra alfabatis sesuai dengan jenis 

katalog:katalog pengarang, katalog judul dan katalog subjek. 

 

KATALOG ONLINE 

 
Gambar 3. Menu Utama Katalog Online 

 

Gambar 3. Menunjukkan menu utama katalog online, menyediakan ruang (space) untuk diisi 

oleh pemustaka sebagai sarana penelusuran buku melalui : nama pengarang, judul  buku dan subjek 

buku yang dicari Pemustaka. 

 

 
Gambar 4. Hasil Penelusuran Bibliografi Buku 

 

Gambar 4. Menunjukkan hasil penelusuran/ pencarian buku, menampilkan judul buku, nama 

pengarang, nomor klasifikasi, ketersediaan  koleksi atau jumlah eksemplar yang ada di Perpustakaan 

Unila.  
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Gambar 5. Detail Cantuman Bibliografi Buku 

    

Gambar 5. Menunjukkan atau menampilkan hasil detail cantuman bibliografi buku meliputi : 

nama pengarang, nomor klasifikasi, subjek, deskripsi fisik buku (jumlah halaman buku), ketersediaan 

buku jumlah eksemplar buku yang ada di Perpustakaan. 

 

Layanan Peminjmaan dan Pengembalian Mandiri (Self Check Out/In)/kiosk 

Layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/ in)  merupakan layanan 

pemijaman dan pengembalian koleksi sirkulasi secara mandiri atau melalui sebuah mesin yang mirip 

dengan mesin ATM. Layanan mandiri ini terdiri dari mesin smart serve, smart return dan book drop. 

Layanan mesin mandiri (smart serve) tahapannya meliputi : pemustaka memilih layanan yang ingin 

diproses apakah layanan peminjman atau pengembalian koleksi sirkulasi, melakukan scan ID (Kartu 

Tanda Mahasiswa yang telah  dipasang barcode), meletakkan buku-buku yang akan diproses  pada 

slot mesin, mesin akan memproses buku-buku yang dipinjam atau dikembalikan, proses selesai, mesin 

akan mengeluarkan struk bukti peminjaman. Smart return atau drop book adalah mesin yang dipasang 

di dinding teras kanan luar gedung perpustakaan Unila. Peletakkan perangkat diluar gedung ini dengan 

tujuan agar layanan pengembalian tetap dapat dilakukan meskipun bukan pada jam kerja 

Perpustakaan. Sistem akan mendeteksi ID peminjam dan buku yang dikembalikan, kemudian 

mengeluarkan struk bukti pengembalian. Dalam hal pengembalian buku terlambat, peminjam dapat 

mengembalikan buku secara manual kepada pustakawan berikut membayar dendanya. Untuk 

keamanan, sistem dilengkapi dengan RFID Gate yang dipasang pada pintu masuk/keluar ruang 

sirkulasi dan pintu keluar di lobi utama gedung Perpustakaan Unila. RFID Gate berfungsi sebagai 

EAS (Electronic Article Surveillance)/anti pencurian, dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara 

ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi yang terdeteksi tidak melalui proses 

peminjaman yang semestinya. 
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Gambar 6.Mesin Layanan Kiosk 

 

  Proses Peminjaman Buku Secara Mandiri  (Self check Out/ in)/ Kiosk 

1. Mengambil bahan pustaka yang akan dipinjam. 

2. Memilih opsi “Peminjaman” pada KiosK. 

3. Memindai barcode pada KTM yang telah terdaftar sebagai anggota Perpustakaan di KiosK. 

4. Memasukkan password anggota perpustakaan  

5. Meletakkan bahan pustaka di slot KiosK untuk dipindai. Tanda ceklist menandakan buku 

dapat langsung dipinjam, jika terdapat tanda silang, maka pemustaka dapat menuju staf 

sirkulasi untuk diproses peminjaman. 

6. Memilih opsi “selesai” pada KiosK. 

7. Memilih opsi cetak tanda terima pada KiosK untuk mengetahui tanggal pengembalian bahan 

pustaka yang dipinjam. 

 
Gambar 7. Struk Bukti Peminjaman Buku  

 

Proses Pengembalian Buku melalui Mesin KiosK  

1. Memilih opsi “Pengembalian” pada KiosK (ikon warna orange). 

2. Meletakkan bahan pustaka di slot KiosK untuk dipindai 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            a)                   b) 
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Gambar 8. a) Tampilan pada KiosK untuk perintah meletakkan buku yang akan dikembalikan 

b) Buku yang akan dikembalikan diletakkan di slot kiosk 

3.  Memilih opsi selesai pada KiosK 

4.  Memilih opsi ‘ya, dengan tanda terima’ untuk mencetak bukti tanda pengembalian buku. 

 

 
Gambar 9. Struk Bukti  Pengembalian Buku 

 

KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada semua aspek kehidupan, 

mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya termasuk perpustakaan. Penerapan teknologi informasi di bidang 

perpustakaan mengakibatkan terjadinya perubahan atau transformasi dalam sistem pengelolaan 

maupun layanan Perpustakaan. Perpustakaan sebagai suatu organisasi yang berkembang dan 

bertambah kompleks dalam mengelola informasi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan 

perubahan atau transformasi  dalam menyediakan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi yang 

dapat dimanfaatkan oleh pemustaka.   

Pemustaka sebagai target utama dalam pemberdayaan perpustakaan  merupakan net generation yaitu 

generasi  yang sudah terbiasa dengan teknologi digital yang banyak mengisi kehidupannya, termasuk dalam 

perolehan informasi. Menjadi tuntutan dan keharusan bagi perpustakaan untuk menyesuaikan dan 

melakukan perubahan dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan yang disediakan agar 

perpustakaan tetap eksis dan dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan informasi 

pemustaka.  

Perpustakaan Universitas Lampung telah melakukan transformasi atau perubahan melalui 

layanan katalog online dan layanan peminjaman dan pengembalian mandiri (self check out/ in)/kiosk. 

layanan katalog online memiliki kelebihan, yaitu: sarana penelusuran bibliografi buku yang praktis, 

mudah dan hemat waktu, menyajikan informasi bibliografi buku yang lengkap meliputi: nama 

pengarang, judul, deskripsi fisik buku, penerbit, tahun terbit dan jumlah eksemplar yang tersedia, 

memiliki tampilan layanan yang menarik. Layanan  peminjman dan pengembalian mandiri (self check 

out/in)/kiosk memiliki kelebihan yaitu: mempercepat proses peminjaman dan pengembalian koleksi 

sirkulasi, efisiensi waktu dalam proses peminjmaan dan pengembalian koleksi sirkulasi, dapat 

mendeteksi jumlah koleksi sirkulasi yang akan dipinjam pemustaka dan efisiensi petugas layanan 

sirkulasi. Layanan katalog online dan layanan peminjaman dan pengembalian mandiri 

(shelfchekout/in)/kiosk merupakan bentuk transformasi perpustakaan Universitas Lampung melalui 

penerapan teknologi informasi perpustakaan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fitriani, Erni. (2017). Layanan Kiosk : Inovasi Teknologi Informasi di Perpustakaan Universitas 

Lampung. Bandar Lampung : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Lampung.  



 

P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8 | 213 

 

Gardjito.2005.Kebijakan pengelolaan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (TI). Dalam   

http://www.perpusnas.go.id/magazine/kebijakan-pengelolaan-perpustakaan-berbasis-

teknologi-informasi-ti/ 

Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi (TI) Majalah : Visi Pustaka Edisi: 

Vol. 7 No. 2 - Desember 2005. (Diakses tanggal 8 Oktober 2018) 

Perpustakaan Nasional RI. 2015. Standar Pelayanan Perpustkaan dan Informasi Bidang Layanan 

Koleksi Umum Perpustakaan Nasional RI , dikutip dari link : rb.perpusnas.go.id.Diakses 

tanggal 9 Oktober 2018. 

Suracham, Arif. 2010. Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan: suatu hal 

yang tidak mungkin dihindarkan dalam era globalisasi informasi1 oleh Arif Surachman, 

S.I.P.2. Dalam  

https://repository.ugm.ac.id/136172/1/Makalah-TIKPS-2010.pdf(Diakses tanggal 9 Oktober 2018) 

Sutantio, Erian. (2012). Makalah 3ISD Era Teknologi Digital Berdampak pada Aktivitas Sosial 

Masyarakat. dari Esutantio.blogspot.co.id (Diunduh tanggal 8 Oktober 2018)OPAC dikutip 

dari Repository.usu.ac.id . Diakses tanggal 15 Oktober 2018. 

 

 

 

  

http://www.perpusnas.go.id/magazine/kebijakan-pengelolaan-perpustakaan-berbasis-teknologi-informasi-ti/
http://www.perpusnas.go.id/magazine/kebijakan-pengelolaan-perpustakaan-berbasis-teknologi-informasi-ti/
https://repository.ugm.ac.id/136172/1/Makalah-TIKPS-2010.pdf


214|   P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8  

 

  



 

P R O S I D I N G :  S e m i l o k a  N a s i o n a l  I n o v a s i  P e r p u s t a k a a n  2 0 1 8 | 215 

 

UX REQUIREMENT GATHERING UNTUK APLIKASI KIOSKA  

SURVEI KEPUASAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN  

 
Restu Pratiwi1*, Meizano Ardhi Muhammad2, Mardiana3 

1,2,3Teknik Informatika Universitas Lampung 

 
*restu.pratiwi1037@student.unila.ac.id 

 

 

ABSTRAK 
 

Perpustakaan merupakan pusat pembangunan peradaban dunia yang di dalamnya 

pengunjung dapat membaca buku serta mencari referensi bagi para penggiat 

akademisi. Kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan menjadi hal 

yang utama untuk pengembangan dan perbaikan perpustakaan. Perpustakaan 

menggunakan kioska unutk memberi layanan yang berinterksi dengan system 

otomasi perpustakaan. Interaksi manusia komputer perlu memberikan kenyamanan 

dalam mencapai tujun layanan. survei sangat dibutuhkan sebagai landasan untuk 

terus memperbaiki dan mengembangkan fasilitas kenyamanan yang ada di 

perpustakaan. Survei dilakukan di UPT Perpustakaan Universitas Lampung dengan 

100 responden pengunjung perpustakaan yang merupakan mahasiswa Universitas 

Lampung dari berbagai fakultas. Pengumpulan data dilaksanakan selama dua hari 

dan didapatkan saran untuk menambahkan beberapa fasilitas seperti buku kuliah 

sebagai bahan bacaan yang paling banyak diminati. UX Requirement Gathering 

adalah metode yang dipakai pada penelitian ini, dari hasil survei didapat 92% 

pengunjung mengoperasikan kioska dengan tangan sebelah kanan, 82% 

mengatakan tidak sulit menggunakan kioska, serta sebagian besar persentase  

menyukai warna biru, putih, dan hitam, 79% lebih menyukai sesuatu yang 

bergambar dibandingkan dengan tulisan. Hasil survei dapat digunakan sebagai 

landasan untuk membangun aplikasi survei dengan media kioska  menggunakan 

Metode User Experience. Penelitian membuka peluang untuk membangun aplikasi 

layanan kioska yang tepat bagi perpustakaan. 

 

Kata kunci :  perpustakaan , survei kepuasan pengunjung , kioska. 

 

 
PENDAHULUAN  

Perpustakaan merupakan pusat pembangunan peradaban dunia yang didalamnya pengunjung 

dapat membaca buku serta mencari referensi bagi para penggiat akademisi. Secara tradisional, 

perpustakaan dapat diartikan sebuah koleksi buku dan majalah. Dalam undang undang perpustakaan 

disebutkan, bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka [1]. 

Kenyamanan serta kepuasan pengunjung yang didapatkan pada saat berada di perpustakaan 

adalah hal utama disamping pengembangan perpustakaan itu sendiri. Kenyamanan akan pelayanan 

yang diberikan oleh karyawan serta jajaran staf pengurus perpustakaan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk terus memperbaiki pelayanan perpustakaan demi tercapainya perbaikan yang 

signifikan. Agar dapat mengetahui kepuasan pengunjung perpustakaan maka dibutuhkan survei. 

Survei digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan akan fasilitas yang 

ada di perpustakaan. Aspirasi pengunjung atau masyarakatlah yang menjadi pertimbangan dan bahan 

masukan untuk terus memperbaiki fasilitas perpustakaan. 

UPT Perpustakaan Universitas Lampung telah memiliki Kioska atau Kiosk, yakni salah satu 

perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengembalikan dan meminjam buku bagi mahasiswa 

yang memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Kioska merupakan sebuah komputer terminal yang 
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dirancang untuk berfungsi menyediakan berbagai informasi atau berbagai pelayanan yang ada, dan 

biasanya berada ditempat umum [3].  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. UPT. Perpustakaan Universitas Lampung 

UPT. Perpustakaan Universitas Lampung merupakan perpustakaan utama di Universitas 

Lampung yang membawahi seluruh perpustakaan fakultas. UPT Perpustakaan Universitas Lampung 

dibentuk berdasarkan PP No.5 tahun 1980 dan KEPRES No. 43 tahun 1983. Sehingga sejak tanggal 1 

April 1983 seluruh perpustakaan yang berada di fakultas, jurusan, dan Perpustakaan Pusat Universitas 

Lampung dilebur menjadi satu dengan nama resmi Perpustakaan Universitas Lampung [2].  

 

2.2. Sistem Otomasi Perpustakaan 

Sistem otomasi perpustakaan adalah sebuah solusi aplikasi yang terintergrasi yang berguna 

untuk membantu tugas  dan rutinitas pemustaka. Otomasi Perpustakaan juga dapat diartikan sebagai 

implementasi atau pemanfaatan kegunaan komputer dan teknologi jaringan pada perpustakaan [3]. 

Bidang Otomasi Perpustkaan meliputi; Otomasi Fungsi Perpustakaan, Kegunaan Sumber Elektronik, 

Otomasi Perkantoran, dan Pendukung Pelayanan yang berfungsi memperbaiki tingkat pelayanan dan 

kualitas keluaran serta memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dijalankan dengan sistem manual.  

 

 

 

Gambar 1. Sistem Manajemen dan Otomasi Perpustakaan 

2.3. Kioska Perpustakaan 

Kioska atau dalam bahasa internasional disebut kiosk adalah anjungan yang berdiri di suatu 

tempat yang berbentuk seperti kios koran atau kotak penjualan tiket. Kioska yang asli memiliki 

ruangan didalamnya yang memungkinkan seseorang mengoperasikan dan mengatur proses transaksi. 

Tetapi, pada saat ini teknologi sudah berkembang semakin canggih sehingga terus dikembangkan dan 

menghasilkan anjungan  yang tidak lagi dikelola oleh seseorang di dalamnya, namun dengan  bantuan 

alat yakni komputer yang menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan pelanggan dengan 

cara menyentuh layar menggunakan tangan mereka[4]. Di Indonesia kioska atau kiosk juga dikenal 

dengan sebutan kios informasi. 
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Gambar 2. Kioska untuk peminjaman buku di UPT. Perpustakaan Unila 

2.4. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaian. Maka dalam mencari sampai sejauh mana konsumen merasa puas atas 

produk yang ditawarkan perusahaan, tidak terlepas dari sesuatu yang diharapkan konsumen dan 

kenyataan yang diterima. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan merasakan suatu perasaan 

puas (satisfaction) atau ketidakpuasan (dissatisfaction)[5]. Berdasarkan dari beberapa pengertian 

diatas maka diambil kesimpulan bahwa kepuasan ialah bentuk reaksi dari perasaan terhadap kinerja 

atau hasil dari suatu produk yang setelah dikonsumsi. 

 

2.5.  UX (User Experience) 

User Experience adalah bagaimana perasaan pengguna terhadap setiap interaksi yang sedang 

dihadapi dengan apa yang ada di depan pengguna itu sendiri saat menggunakannya. Untuk 

mendapatkan User Experience yang baik, maka sebuah produk harus memiliki kesesuaian antara fitur 

produk dengan kebutuhan pengguna. Empat elemen yang dibutuhkan untuk mendapatkan User 

Experience yang baik yaitu usability (Kegunaan) yang mencakup  affordance (Kelayakan), signifiers 

(Penanda), feedback (Umpan Balik atau Tanggapan). User Experience akan mendukung usability pada 

HCI (Human-Computer Interaction). HCI atau Interaksi Manusia-Komputer adalah disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang hubungan antara manusia dan komputer baik itu kenyamanna user dalam 

menggunakan komputer. Pada teknologi informasi, HCI meliputi proses perencanaan, implementasi, 

dan evaluasi sistem informasi [6]. 

 

METODE 

Konsep metodologi penelitian yang dilakukan adalah UX Requirement Gathering untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengunjung dan untuk mengetahui kebutuhan terkait kioska. Metode UX 

Requirement Gathering dapat dilakukan dengan empat cara yakni obeservasi alami, survei, focus 

group, dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan metode survei yakni dengan membagikan 

kuisioner kepada pengunjung perpustakaan universitas lampung. 
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Gambar 3. Organisasi teknik berdasarkan tempat 

 

Pada penelitian ini digunakan metode survei untuk mengetahui respon pengunjung di UPT 

Perpustakaan Universitas Lampung. Survei dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah responden 

sebanyak seratus pengunjung perpustakaan. Survei dilakukan dengan mendatangi langsung 

pengunjung yang sedang berada di perpustakaan serta mahasiswa yang meminjam buku menggunakan 

kioska juga menjadi terget utama survei. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Requirement Gathering 

Studi dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup permasalahan pengunjung. Pada penelitian 

ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebanyak 100 responden yang dilaksanakan dari 

pengunjung Perpustakaan Unila pada Hari Senin, Tanggal 25 dan 26 Oktober 2018 dengan responden 

yang keseluruhannya adalah mahasiswa unila dan mahasiswa luar unila. Berikut adalah penjabaran 

dari tahapan Requirement Gathering: 

 
4.1.1. Menentukan Karakteristik Kebutuhan 

Pengunjung perustakaan adalah mahasiswa yang sedang mencari buku untuk dibaca dan/atau 

dipinjam. Pengunjung atau pemustaka harus mempunyai KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) agar dapat 

melakukan peminjaman dan pengembalian buku yang kemudia KTP tersebut di-scan pada alat yang 

bernama Kioska untuk mengetahui identitas pemustaka. Pemustaka membutuhkan kenyamanan serta 

fasilitas yang baik dari UPT Perpustakaan itu sendiri. Maka dilakukan survei manual terlebih dahulu 

untuk mengetahui kekurangan dan rekomedasi untuk perbaikan pelayanan perpustakaan. Survei 

dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui tipe karakteristik pengunjung atau pemustaka dalam 

pemakaian kioska serta untuk mencari tahu tren user interface  yang digemari. 

 

4.1.2. Menyajikan Hasil Survei 

Survei dilakukan dalam dua hari dengan responden sasaran yakni mahasiswa/mahasiswi yang 

berkunjung ke perpustakaan secara aktif untuk meminjam, dan membaca buku. Berikut adalah hasil 

dari tahapan Requirement Gathering yang dilakukan menggunakan metode survei: 

 

Gambar 4. Grafik jenis buku yang gemar dibaca pengunjung. 
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Pertanyaan ini dilakukan untuk mengetahui minat baca terhadap buku jenis apa dan buku jenis 

apa yang harus ditambahkan oleh UPT Perpustakaan Universitas Lampung. Berdasarkan diagram 

diatas, hasil survei menunjukkan jenis buku kuliah adalah jenis buku yang banyak dibaca dan 

disarankan responden sebanyak 55 orang untuk menambah referensi jenis buku ini pada perpustakaan. 

 
Gambar 5. Grafik tingkat kenyamanan pengunjung menggunakan kioska 

 

Berdasarkan gambar diagram diatas maka diketahui bahwa tingkat kenyamanan pengunjung 

terhadap penggunaan kioska peminjaman dan pengembalian buku. Hasil survei menunjukkan 

sebanyak 33 responden memberikan nilai delapan yakni nyaman. Namun, ada sepuluh responden yang 

memberikan nilai lima. 

 

Gambar 6. Persentasi sulit atau tidaknya pengguna dalam menggunakan kioska. 

Gambar diatas menunjukkan apakah pengguna kioska yakni pemustaka kesulitan dalam 

menggunakan kioska ketika hendak meminjam dan mengembalikan buku. Sebanyak 82% responden 

tidak merasakan kesulitan dalam menggunakan kioska. 

 

Gambar 7. Penggunaan sisi tangan dalam menyentuh layar kioska pada pengunjung. 
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Gambar diagram diatas menunjukkan hasil survei kecenderungan pemustaka menggunakan 

tangan sebelah kanan atau kiri ketika menggunakan kioska. Berdasarkan diagram, tangan kanan adalah 

sisi tangan yang sering dan banyak digunakan dibandingkan dengan tangan sebelah kiri. Namun ada 

sebanyak 6% responden yang memakai kedua sisi tangan yakni kanan dan kiri. Salah satu faktornya 

adalah karena kidal (terbiasa menggunakan tangan kiri untuk menulis). 

 

Gambar 8. Aplikasi Favorit Pengunjung 

 

Berdasarkan hasil survei, responden lebih senang menggunakan aplikasi Instagram yang 

dibuktikan dengan 79% responden memilik aplikasi yang menampilkan gambar dibanding dengan 

aplikasi yang banyak menampilkan tulisan seperti Twitter dan Facebook. 

 
Gambar 9. Warna Favorit Pengunjung 

 

Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan pada diagram Gambar. 10 maka diketahui bahwa 

responden lebih suka warna biru sebanyak 25%, putih dan hitam 16%, merah 14%, hijau 11%, dan 

nila 7%. 

 

4.1.3. Use Case Diagram  

Use Case adalah gambaran penggunaan aplikasi seperti alur dan siapa saja yang dapat 

menggunakan suatu aplikasi layar sentuh. Berikut adalah use case dari aplikasi survei dengan 

menggunakan media layar sentuh kioska untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan 

di UPT. Perpustakaan Univeritas Lampung. 
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Gambar 10. Diagram Use Case aplikasi 

KESIMPULAN 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, maka didapat kesimpulan bahwa pengunjung 

perpustakaan cenderung menyukai suatu yang bergambar dibandingkan dengan tulisan. Aplikasi 

survei yang akan dibangun akan menggunakan warna biru, hitam dan putih berdasarkan minat warna 

favorit pengunjung. Aplikasi survei kepuasan pengunjung perpustakaan dengan menggunakan media 

kioska akan membantu pemustaka dalam mendapat informasi untuk pertimbangan perbaikan 

pelayanan perpustakaan. Hasil dari penelitian ini membuka peluang untuk membangun aplikasi 

layanan kioska yang tepat bagi perpustakan. 
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