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ABSTRAK

Analisis Tingkat Keusangan Literatur Artikel pada Jurnal Penelitian

Kesejahteraan Sosial Tahun 2012-2018

Oleh: Arlianis, S.IP

Artikel merupakan karya ilmiah hasil penelitian ilmiah yang dimuat pada sebuah jumal

ilmiah, dalam penelitian perlu memperhatikan rujukan atau literature dari karya ilmiah

tersebut. Seorang peneliti akan menghasilkan karya yang sempuma dan akan banyak

diminati apabila dalam penulisan karya ilmiah menggunakan literatur yang mutakhir.

Pengkajian ini merupakan pengkajian sederhana tentang tingkat keusangan literature

artikel pada jwnal Penelitian Kesejahteraan Sosia/, pengkajian ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat keusangan literatur yang digunakan peneliti dalam penulisan artikel

pada Jumal Penelitian Kesejahteraan Sosral. Teknik pengumpulan data dalam pengkajian

ini diambil dari artikel yang dimuat pada Jumal Penelitian Kesejahteraan Sosra/ dari

tahun 2012-2018.

Setelah dilakukan pengkajian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keusangan

literatur artikel pada Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosra/ tahun 2012-2018 adalah

630/o, Ntinya lgbih dari 50% literatur artikel pada Jurrral Penelitian Keseiahteraan Sosial

tahun 2012-2018 adalah usang.
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ANALISIS TINGKAT KEUSANGAN LITERATUR ARTIKEL

PADA JURNAL PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TAHUN 2012-2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu sebagai makhluk sosial memerlukan informasi dalam

memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Informasi tersebut digunakan untuk memenuhi

rasa ingin tahu dalam dirinya untuk menambah pengetahuan dalam kehidupannya.

Kretch, Crutchfield, dan Ballachey (Manullang, Tanpa Tahun) menjelaskan bahwa

karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, seseorang

termotivasi untuk mencari pengetahuan. Salah satu caranya adalah mencari tambahan

pengetahuan melalui membaca berbagai media bahan bacaan yang sebagian besar

tersedia di perpustakaan atau pusat-pusat informasi.

Sumber informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang tersedia di pusat

informasi berupa jumal, majalah, buku, surat kabar, dll. Sumber informasi ilmiah

yang dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan informasi salah satunya adalah artikel

hasil penelitian yang selalu terbaru yang dimuat dalam jumal. Kegiatan penelitian

bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan baru (inovasi) yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan produktivitas suatu bidang ilmu.

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah dari suatu penelitian tidak terlepas dari

keharusan untuk menggunakan berbagai sumber literatur atau bahan pustaka sebagai

bahan kutipan atau bagan rujukan dari karya ilmiah tersebut. Bahan pustaka

digunakan untuk mendukung kebenaran dari urai-uraian teori-teori yang digunakan di

dalam karya ilmiah tersebut. Bahan pustaka sangat penting untuk mendukung waian

penulisan, analisis dari bahan pustaka apabila digabung dengan buah pikiran peneliti

menjadi suatu bagian dari penjelasan uraian teori. Kemudian sumber literatur yang

dikutip akan dicantumkan pada daftar pustaka setiap karya ilmiah atau dalam suatu

terbitan. Kutipan digunakan peneliti sebagai pedoman yang ilmiah untuk mendukung

dan meningkatkan kualitas karya ilmiah.
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Artikel adalah karya ilmiah yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi

penggun4 artikel adalah hasil dari sebuah penelitian ilmiah yang dimuat pada sebuah

jumal ilmiah. Jumal ilmiah memuat karya ilmiah yang berisi hal-hal yang bersifat

ilmiah yang berasal dari hasil penelitian seseorang. Jumal selalu memuat informasi

yang terbaru yang belum dapat ditemukan di buku. Jumal bersifat lebih aktual karena

merumuskan masalah yang ada di lapangan dengan kajian teoretis sehingga

memberikan kontribusi terhadap teori atau penerapan ilmu.

Dalam melakukan suatu penelitian perlu memperhatikan rujukan atau literatur

dari karya tersebut, seorang peneliti akan menghasilkan karya yang sempuma dan

akan banyak diminati orang apabila dalam penulisan karya menggunakan literatur

yang mutakhir. Menurut Sutardji (Sopari, 2016) kemutakhiran suatu literatur dapat

dilihat dari usia literatur tersebut. Semakin muda literatur maka informasi yang

terkandung di dalamnya lebih mutakhir. Usia literatur yang lebih tua digunakan

apabila informasi/isinya, metode/teorinya belum ada yang baru atau masih relevan

dengan topik penelitian. Kemutakhiran suatu informasi adalah relatif. Untuk

mengetahui kemutakhiran literatur dapat dilihat dengan usia literatur yang disitir.

Dalam sebuah jumal ilmiah yang memuat artikel-artikel terbaru dan artikel

ilmiah berdasarkan hasil penelitian terbaru dapat diketahui usia paro hidupnya

berdasarkan usia dan jenis literatur yang dirujuk oleh suatu artikel. Jika penggunaan

literatur sudah tua atau lama bukan berarti tidak dapat dijadikan referensi pada suatu

penelitian. Artinya apabila literatur tersebut tergolong lama atau sudah tua dalam hal

usia paro hidup, tetapi literatur tersebut memiliki informasi yang benar-benar relevan

dengan topik yang dicari oleh pengguna informasi maka literatur tersebut masih dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian yang baru. Dengan

adanya usia paro hidup dapat dilihat tingkat perkembangan informasi ilmu tersebut

yang disebabkan tingginya usia suatu literatur yang digunakan pada bidang ilmu

tertentu yang berarti banyak hasil-hasil penelitian terbaru. Dapat disimpulkan bahwa

penelitian di bidang ilmu tersebut dapat dikatakan relevan dan berjalan baik.

Dalam makalah Hartinah (Manullang, Tanpa Tahun) dinyatakan bahwa

penelitian di luar negeri setiap subjek memiliki tingkat keusangan literatur yang

berbeda-beda sesuai dengan bidang ilmunya, misalnya untuk bidang kedokteran

tingkat keusangan literatumya berusia 6,8 tahun, ilmu fisika berusia 4,6 tahun,
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fisiologi berusia 7,2 tahun, ilmiah berusia 8,1 tahun, botani berusia 10,0 tahun,

matematika berusia 10,5 tahun, biologi berusia 12,9 tahun dan untuk bidang ilmu

sosial kurang dari 2 tahun.

Iumal Penelitian Kesejahteraan Sosia/ (Jumal PKS) merupakan jumal yang

memuat artikel hasil penelitian di bidang kejadian dan perkembangan kesejahteraan

sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, pelecehan seksual,

perkembangan remaja, kesehatan, mata pencarian dll. Jumal PKS ini tersedia di

Perpustakaan UNP. Artikel yang dimuat di dalam Jumal PKS ini adalah ilmu yang

berkembang dengan setiap saat dan berkembang dengan cepat. Oleh sebab itu Jumal

PKS ini menarik untuk diteliti, apakah artikel-artikel yang dimuat di dalam Jumal

PKS ini menyitir literatur yang terbaru atau yang sudah usang. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrika.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

l. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat

keusangan literatur pada artikel pada Jumal PKS?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi tentang:

a. tidak membatasi tahun dari artikel tersebut,

b. tidak membatasi lokasi penelitian artikel tersebut.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

l. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keusangan literatur

artikel pada Jurnal PKS.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi,

a. Penulis, dapat menambah pengetahuan tentang tingkat keusangan literatur,

b. Pustakawan, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk

memilih jumal yang termutakhir dari segi sitiran artikel yang dimuat pada

jumal yang akan dilanggan.
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D. MetodologiPenelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan koleksi

perpustakaan sebagai data dan sumber informasi dari penelitian seperti jumal, buku,

majalah, naskah-naskah, dan dokumen laiwrya (Zed,20l4).

E. Populasi Dan Sampel

Dari data yang diperoleh dari Jurnal PKS adalah 44 artikel, semua artikel

tersebut yang dimuat pada Jumal PKS dari tahun 2012-2018. Oleh sebab itu

penelitian ini adalah penelitian populasi. Menurut Arikunto (1992) apabila subyeknya

kurang dari 100 maka semua populasi bisa dijadikan sampel sehingga penelitiannya

dinamakan penelitian populasi. Dengan demikian seluruh artikel yang terdapat di

Jurnal PKS semuanya akan dijadikan sampel.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data diambil dari semua artikel yang dimuat pada Jumal PKS, dengan cara

mengumpulkan semua artikel dan meneliti tahun dari daftar pustaka yang disitir yang

digunakan dalam artikel tersebut, dengan demikian teknik yang digunakan adalah

teknik dokumentasi (Usman, 1998).

G. Teknik Analisis Data

Data dari seluruh sitiran pada artikel yang dimuat pada Jumal PKS dari tahun

2012-2018 yang telah dikumpulkan, dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk

tabel sehingga mudah untuk diinterprestasikan.

Tabel 1. Jumlah Artikel Jurnal PKS

No. Tahun Jumlah artikel

Total

4

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh artikel yang dimuat pada

jumal PKS tahun 2012-2018.



Setiap sitiran yang terdapat pada daftar pustaka yang memiliki tahun terbit

dikelompokkan berdasarkan tahun terbit. Kemudian sitiran tersebut dikelompokkan

berdasarkan tahun dari tahun yang termuda sampai yang tertua. Kemudian

mengelompokkan tahun terbit dokumen dari tahun tertua sampai tahun termuda atau

terbaru dengan interval 6 sesuai langkah membuat distribusi kelompok Winarsunu

(2012,hal..23)

yaitu: i: R{(
R=(xr-&)+l

K= 1+3,3 LogN Supardi (2017,hal.42)

Tabel 2. Daftar Sitiran Berdasarkan Usia Dokumen Dengan interval 6

No. Usia Dokumen Frekuensi sitiran

Total

Setelah mengelompokkan dokumen berdasarkan tahun sitiran mulai dari sitiran

tahun yang tertua sampai tahun dengan termuda dengan interval 6. Selanjutnya akan

menentukan nilai titik tengah (X). Menurut Winarsunu (2012, hal. 26) Nilai titik

tengah diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai batas atas dan bawah kemudian

dibagi dua.

Tabel 3. Sebaran Nilai Titik Tengah

No. Interval Nilai Titik Tengah (X) F

Total

Selanjutnya menghitung frekuensi kumulatif (Fk) menurut Winarsunu (2012,

hal. 26) menjelaskan bahwa menghitung frekuensi kumulatif dengan cara

menjumlahkan semua fiekuensi.

Tabel 4. Nilai Frekuensi Kumulatif (fk)

Interval Nilai X F FKB FKA

Total

5
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-Langkah selanjutnya menentukan median dari semua dokumen yang disitir

sesuai dengan rumus Winarsunu (2012, hal.38)

Mdn= Br+ lzN - Jko

fo

Setelah median ditemukan selanjutnya menentukan paro hidup dokumen yang

disitir pada Jumal PKS, menurut (Riyadi, 2014) untuk memntukan paro hidup adalah

= (r/2) x (i/frnd).

Setelah paro hidup dokumen didapatkan selanjutnya menentukan tingkat

keusangan literatur artikel pada Jumal PKS tahun 2012-2018.
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II. KAJIAN PUSTAKA

1. Ilmu Kesejateraan Sosial

A. Pengertian Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menurut Wilson (Kumiawan, 2019) kesejahteraan sosial adalah

kekhawatiran yang diselenggarakan oleh semua orang yang bertujuan untuk

membantu kesejahteraan semua orang. Kemudian Friedlander (Kumiawan,

2019) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir

dari suatu institusi dan pelayanan sosial yang dirancang dan diselenggarakan

untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai kehidupan dan

kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya Wickenden (Kumiawan, 2019)

mendefenisikan bahwa kesejahteraan sosial, termasuk undang-undang,

progftrm, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk

memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan kesejahteraan rakyat untuk

menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Pre-Conference Working Comittee for the XVth

Intemational Conference of Social Welfare (Kumiawan, 2019) bahwa

kesejahteraan sosial adalah usaha sosial yang secara keseluruhan teroganisasi

yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang banyak

atau meningkatkan kesejahteraan yang berdasarkan konteks sosial. Dalam hal

ini termasuk layanan dan kebijakan di dalam kehidupan bermasyarakat

seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, rekreasi, tradisi

budaya.

Pengertian ilmu kesejahteraan sosial adalah adalah ilmu terapan yang

mengka.li dan mengembangkan kerangka pemikiran, serta metodologi yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

kesejahteraan hidup masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan

turunan dari ilmu psikologi dan sosiologi (Wikipedia, 201 8) . Dengan ilmu

kesejahteraan sosial ini kehidupan masyarakat bisa dipantau sehingga keluhan

dan kekurangan dalam kehidupan masyarakat bisa dibantu nrelalui layanan

sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan,

seperti jaminan kesehatan, jaminan tempat tinggal. jaminan pendidikan.
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Dengan ilmu kesejahteraan sosial ini juga bantuan yang diberikan tepat

sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial

Awal berdirinya peran negara dalam kesejahteraan sosial menurut

Cole (Minand4 2010) berawal dari Undang-Undang Kemiskinan untuk

meringankan beban kaum miskin pada masyarakat para industrial Eropa yang

disebut sebagai era Tudor. Di Inggris Undang-Undang tentang Kemiskinan

lebih dikenal sebagai Elizabethan Poor Law yang pada awalnya merupakan

sifal charity dari Lembaga Gereja. Setelah dua abad paling sedikit ada empat

faktor yang berpengaruh pada tahap-tahap pengembangan kebijakan.

a. Kegagalan implementasi secara menyeluruh undang-undang yang ada

sehingga tidak dapat mengantisipasi seluruh kemajuan dan perluasan

pemberian bantuan ditambah dengan perang saudara yang melemahkan

kekuatan pemerintahan pusat dan otoritas lokal dalam pelaksanaan

Undang-Undang Kemiskinan.

b. Sistem regulasi ekonomi pada upah dan harga mulai menurun.

Telah terjadi perubahan sosial yang hebat karena industrialisasi yang

mengakibatkan peningkatan tuntutan dan biaya dalam penanganan

masalah kemiskinan.

d. Berkembangnya puritanisme yang ada hubungan kuat dengan borjuasi

industrial, didalam etika Protestan dikatakan bahwa kesuksesan

merupakan tanda dari kemuliaan Tuhan sementara kemiskinan merupakan

hukuman dosa.

Kemudian Marshall (Minanda 2010) mengemukakan tentang

karakteristik dari negara kesejahteraan, yaitu individualisme dan kolektivisme.

Individualisme adalah menitikberatkan pada individualisme sebagai hak untuk

menerima kesejahteraan, sedang kolektivisme adalah prinsip bahwa negara

mempunyai suatu kewajiban untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan

seluruh masyarakat. Negara tidak menolak ekonomi pasar, namun dengan

pertimbangan-pertimbangan khusus untuk kesejahteraan masyarakat,

c
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orang akan merasa apa yang kita ke{akan istimewa karena memberi manfaat bagi

mereka. Sebaliknya, mereka pun akan menghargai usaha kita, dan percaya bahwa

apa yang kita lahrkanpasti untuk tujuan kebaikaq bukan sebaliknya.

c- Bagaimana kita memandang pekerjaan

Selain menghargai diri sendiri dan orang lain, kita juga perlu menghargai

pekerjaan yang kita lakukan. Jadi, kita perlu memilih peke{aan yang kita anggap

penting dan khusus. Dengar, cara pandang seperti ini kita dapat menambah niiai

pekerjaan kita dengan melalrukan peke{aan tersebut dengan sepenuh hati dan

penuh perhatian. Kita tidak ragu menganggap peke{aan kita sebagai hagian yang

tidak terpisahkan dari kita.

Orang ya"g menganggap pekerjaannya penting dan bennanfaat akan memiliki

motivasi yang tinggi dan antusiasme yang luar biasa untuk mempersembahkan

yang tertaik dari pekerjaan yanbg ditekuni, termasuk memberikan pelayanan

prima yang diberikan dengan seperruh hati.

Setelah mengetahui paradigma pengikat untuk memberikan pelayanan

sepenuh hati (yang bisa kita terapkan tidak hanya dalam konteks pekerjaan, tetapi

juga dalam konteks lain dalam kehidupan kita), langkah berikutnya adalah

menanamkan sikap yang diperlukan dalam memberikan pelayanan prima. Lebih

lanjut, Dr. Patricia Patton (dalam Dewanto, 20C7) merrgemukakan bahwa nilai

sebenamya pelayanan sepenuh hati terletak pada kesungguhan empat sikap P, yairu

Passionate (gairah, Progressrve(progresif), Proactwe (proaktifl dan positive

(positif)dari oftmg-orang yang bertanggung jawab memberikan pelayanan tersebut.

a. Passionate (gaiah)

Kita perlu memiliki gairah untuk menghasilkan semangat besar terhadap

pekerjaan, diri sendiri dan orang lain. Antusiasme dan perhatian yang kita

bawakan pada pelayanan sepenuh hati akan membedakan bagaimana kita

memandang diri sendiri dan pekerjaan. Dari tingkah laku dan cara memberikan

pelayanan kepada para pelanggan, pelanggan akan mengetahui apakah kita

menghargai mereka atau tidak.

Gairah berarti menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam pekerjaaan. Jika kita

memiliki gairah hidup yang tinggi, kita cenderung akan memberikan pelayanan

dngan senyum, vitalitas, dan antusiame yang akan menular kepada orang-orang



pemerintah mengurangi peran pasar yang menghasilkan kapitalisme yang

diperlunak oleh sosialisme.

Pada umumnya masyarakat dalam menjalani kehidupan, selalu

berusaha agar hidup sejahtem, tentram, damai. Semua kebutuhan pokok dalam

kehidupan tersedia dengan cukup, hidup di rumah yang layak dan hidup di

lingkungan yang terjaga keamanannya. Oleh karena itu masyarakat selalu

berusaha agar bisa hidup layak tercapai keinginan agar bisa hidup sejahtera.

Untuk mencapai keinginan tersebut, manusia selalu berpikir unnrk

berusaha sebaik-baiknya, membuat berbagai teknik yang baik dan

menjalankannya dengan sungguh-sungguh agar semua keinginan hidup

sejahtera berjalan dengan baik. Untuk mempertahankan kehidupan manusia

cendrung untuk mengurangi risiko yang akan menimpa diri dari berbagai

macnm pennasalahan yang akan menghalangi usaha dalam menciptakan

kesejahteraan hidup. Menurut Kulp dan Hall (Minanda, 2010) , risiko yang

bisa dialami manusia bisa saja terjadi di segala bidang. Risiko ini pada

dasamya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang berisiko

fundamental dan kelompok berisiko khusus.

Selanjutnya Lunsteds (Minanda, 2010) , berpendapat bahwa untuk

mencapai kesejahteraan sosial, yang pertarna harus diketahui adalah apa yang

mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu

untuk mencapai tujuan. Kesejahetraan sosial pada masyarakat mencakup nilai-

nilai yang menjadi pengetahuan umum sebagai syarat material minimum

untuk hidup, jaminan penghidupan yang layak, perlindungan dan hak milik,

jaminan untuk bertindak dengan bebas, dan segala kenikmatan yang

diinginkan oleh setiap orang dan perlindungan kebebasan untuk beribadah

menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan

sosial terdapat pada UU no 11 tahun 2009 Bab l, Pasal I ayat (10) dan (2).

l. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebututran material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan firngsi sosialnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu,

dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
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masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk menerapkan undang-undangan tersebut di Indonesia

terbentuklah badan-badan sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial

yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan sosial masyarakat di daerah

yang tingkat kesejahteraan penduduknya rendah. Untuk mengetahui daerah

yang tingkat kesejahteraan sosial itu memerlukan bantuan maka diadakan

beberapa penelitian, salah satunya artikel penelitian yang dimuat pada jumal

PK. Setelah melakukan penelitian di beberapa daerah maka akan diketahui

daerah yang memerlukan perhatian dari pemerintah untuk kesejahteraan sosial

masyarakat tersebut.

2. Paro Hidup Dokumen

A. Bibliometrika

Bibliometrika menurut Diodato (Pattah, 201 3) berasal dai. kata biblio

dan bibliog'apb, dan metrics yang artinya biblio adalah buku atau bibliografi

sementara metrics berkaitan dengan mengukur. Bibliometrika berarti

mengukur atau menganalisis buku atau literatur yang menggunakan metode

pendekatan matematika dan statistika.

Menurut Naseer dan Mahmood (Pattah, 2013 ) kata biblimetrika

pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard pada tahun 1969 sebagai pengganti

istilah sebelurnnya yaitu

Slalisticabihliogt'aphy yartg digunakan untuk konsep yang sama.

Biblimetrika dapat membantu dalam menentukan berbagai tren khusus dalam

literatur pada sebuah bidang studi yang dikaji.

Menurut Sulistyo-Basuki (Mustikasari, 2008) pada bibliometrika yang

dikaji adalah informasi terekam, objek yang diteliti bisa saja jumal, majalah,

bukrl laporan penelitian dan lain sebagainya yang diteliti adalah pengarang

dari informasi terekam tersebut. Tapi dalam kajian bibliometrika ini lebih

banyak ditujukan kepada majalah ilmiah, karena majalah ilmiah ini dianggap

menduduki peran terpenting dalam komunikasi ilmiah.
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Reitz (Fatmawati, 2012) menjelaskan jika bibliometrika itu

menggunakan metode matematika dan statistik, untuk mempelajari dan

mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan bahan dan layanan

perpustakaan atau untuk menganalisis perkembangan dari literatur khusus.

Contohnya yang berkaitan dengan kepengafimgan, publikasi, maupun

penggunaannya

Jadi bibliometrika adalah ilmu yang digunakan sebagai alat ukur untuk

analisis perkembangan dari koleksi perpustakaan baik tercetak ataupun

elektronik untuk menganalisis perkembangan dari literatur, yang

menggunakan metode matematika dan statistika.. salah satunya untuk

mengukur tingkat keusangan Iiteratur.

B. Paro Hidup Dokumen

Istilah paro hidup (half-life) peftama digunakan oleh Borton dan

Kebler tahun 1960 mereka memakai islJJah "half-life" yang berarti waktu saat

setengah dari seluruh literatur suatu disiplin ilmu yang digunakan secara terus

menenrs. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Gosnell tahun 1944.

Gosnell meneliti dengan skala yang lebih kecil yaitu mengenai tingkat

keterpakaian koleksi diperpustakaan. Penelitian ini belum benifat ilmiah dan

masih sangat sederhana (Maulidina. 2012).

Baru atau usangnya suatu informasi bersifat relatif. Dalam ilmu

bibliometrika, keusangan literatur dikenal dengan istilah paruh hidup (fraly'

lift), artinya separuh (50%) dari literatur yang ada dalam bidang tertentu

berusia n tahun Paro hidup merupakan salah satu kajian dalam bidang

bibliometrika yang menentukan tingkat keusangan dari sebuah literatur

perpustakaan.

Paro hidup merupakan istilah yang diambil dari bidang ilmu fisika

yang menunjukkan masa aktif suatu zat radioaktif (Manullang, Tanpa Tahun) .

Paro hidup mengacu pada adanya waktu yang diperlukan oleh suatu atom

untuk meluruh menjadi setengahnya secara terus menems hingga atom suatu

unsur itu habis. Line rnenyatakan (Manullang, Tanpa Tahun), "The half- life of
literature is bound to be shorter the more rapidly the literature growing!'. Dan

pemyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa paro hidup dari sebuah literatur

adalah batas cepat tidaknya pertumbuhan dari suatu literatur tersebut.
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Kemudian Egghe (Maulidna 2012) menjelaskan bahwa usia paro

hidup suatu literatur dapat ditentukan oleh tahun terbit referensinya maka

dapat diketahui publikasi yang terbit dalam jangka waktu tertentu dan bisa

diprediksi pertumbuhan dan publikasi selanjutnya di masa yang akan datang.

Menurut Diodato (Fadhilah, 2107) pmo hidup adalah pengukuran pada

ketsangan diacrhonous karena parc hidup terkait dengan perhitungan median ,

beberapa orang menggunakan istilah paro hidup sama dengan median usia

sitiran.

Menurut Hartinah (Fadhilah, 2107) dalam menentukan paro hidup

suatu dokumen dapat menggunakan rumus median, yaitu dengan mengurutkan

semua referensi yang digunakan oleh semua dokumen pada masing-masing

bidang mulai dari yang tertua atau tahun terkecil sampai yang terbaru atau

tahun yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian mencari median yang

membagi daftar referensi yang sudah berurut tersebut menjadi dua masing-

masing 50%. Median ini menunjukkan paro hidup literatur pada bidang yang

bersangkutan.

C. Keusangan Literatur

Keusangan literatur terjadi apabila penggunaan suatu dokumen sebagai

sumber informasi sudah berkurang nilai informasi yang terkandung di dalam

dokumen tersebut karena jarang digunakan atau kama terbitnya dokumen baru

sebagai sumber informasi yang lebih mutakhir. Di era informasi seperti saat

sekarang informasi berkembang begitu cepat, dengan demikian sangat

berpengaruh terhadap keusangan suatu literatur sebagai pusat informasi.

Menurut Mustafa (Tanpa Tahun, hal. 2) fenomena lahir, hidup dan

mati bagi mahluk hidup, dapat pula diterapkan pada dokumen. Suatu dokumen

bisa dikatakan lahir yaitu pada saat dokumen itu baru diterbitkan. Kemudian

dokumen dikatakan hidup apabila dokumen tersebut masih dimanfaatakan

oleh pengguna. Pada akhirnya dokumen dikatakan mati apabila tidak ada lagi

yang menggunakan dokumen itu. Death of paper adalah konsep dalam ilmu

informetrika/ bibliometrika yang berarti bahwa suatu karya tidak pemah lagi

dikutip.

Keusangan literatur itu sangat relatif, ada dokumen yang baru terbit

tapi jarang digunakan tapi ada sebagian dokumen sudah lama terbit tapi masih
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digunakan secara terus menerus, untuk keusangan literatur Mustafa (Fadhilah,

2107) menjelaskan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat

mengakibatkan munculnya fenomena keusangan literatur, fenomena itu

terjadi ketika hanya literatur yang mutakhir dan menarik saja yang selalu

digunakan oleh ilmuan. Literatur yang sudah tua hanya digunakan apabila

mengandung informasi tersebut menggabungkan karya yang terakhir terbit.

Menurut Mustafa (Tanpa Tahun, hal. 2) "Keusangan literatur /

Obsolescence berasal dari kata obsolete berarti outof-date, no longer in use,

no longer valid atau no longer fashioruble". Keusangan literatur /

Obsolescence adalah konsep yang relatif, karena tidak semua literatur yang

baru terbit tetap digunakan oleh para ilmuwan, tapi sebaliknya ada literatur

yang terbit sudah puluhan tahun masih tetap digunakan. Cepatnya

perkembangan informasi di era modem ini bisa jadi pemicu cepat lambatnya

keusangan sebuah literatur. Keusangan literatur adalah kajian

bibliometrika/informetrika tentang penggunaan dokumen (literatur) yang

berkaitan dengan umur literatur tersebut (Mustafa, Tanpa Tahun) . Menurut

Vickery (Mustafa Tanpa Tahun) menyatakan: " ... obsolescence is in fact a

function of two factors, growth and obsolescence", yang berarti keusangan

literatur merupakan sebuah fungsi yang terdiri dari dua faktor, yaitu

pertumbuhan dan keusangan. Sementara Brookes (Mustafa, Tanpa Tahun)

mengemukakan bahwa: "a further factor should be considered - the rate of
growth of the number of contributing scientists, ... the number of papers and

the number of contributing scientists act in opposite directions on the rate of

ageing". Pendapat tersebut dijelaskan bahwa kaj ian mengenai bibliometrika

harus mempertimbangkan faktor yang lebih lanjut yaitu, tingkat pertumbuhan

dari jumlah ilmuwan yang melakukan penelitian, jumlah tulisan dan jumlah

ilmuwan yang memberikan kontribusi atas tindakan yang berada pada tujuan

yang berlawanan dalam tingkat keusangan. Semakin banyak penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang baru maka akan semakin

cepat keusangan literatur yang lama terjadi. Apabila ilmu baru banyak

bermunculan, maka akan secara otomatis penelitian lama tidak digunakan lagi.

Line (Mustafa, Tanpa Tahun) menyatakan bahwa pengurangan

penggunaan suatu literatur disebabkan oleh beberapaha hal seperti berikut ini.
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a. Informasinya masih sahih (valid), tetapi sudah dicakup dalam karya lain

yang lebih baru karena adanya karya baru dengan subjek yang sama,

sehingga para ilmuwan lebih tertarik kepada karya yang baru.

b. [nformasinya masih sahih, tetapi sudah digantikan oleh karya lain yang

lebih baru, munculnya karya baru akan membuat karya yang lebih lama

tersingkirkan.

c. Informasinya masih sahih, tetapi pada bidang/subjek yang semakin tidak

diminati, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan ada beberapa

ilmu yang sudah tidak diminati lagi.

d. Informasinya tidak lagi sahih.

Keusangan literatur sangat berpengaruh oleh perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan

tersebut berkembang maka akan semakin cepat terjadinya keusangan sebuah

litertaur, karena hanya literatur yang baru yang lebih mutakhir yang menarik

bagi ilmuwan, sedangkan literatur yang lebih tua digunakan hanya bila

mengandung informasi yang cenderung menggabungkan karya yang terakhir.
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III. Hasil Penelitian

Seluruh data yang diambil dari seluruh sitiran pada artikel yang dimuat

pada Jumal PKS dari tahun 2012-2018 yang telah dikumpulkan, dan diolah

kemudian disajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk

diinterprestasikan.

Tabel l. Jumlah Artikel Jurnal PKS

No. Tahun Jumlah artikel

I 20t2 8r

2 2014 133

J 2015 155

2016 112

5 2017 187

6 2018 100

Total 768

Setiap sitiran yang terdapat pada daftar pustaka yang memiliki tahun terbit

dikelompokkan berdasarkan tahun terbit. Kemudian sitiran tersebut dikelompokkan

berdasarkan tahun dari tahun yang termuda sampai yang tertua. Kemudian

mengelompokkan tahun terbit dokumen dari tahun tertua sampai tahun termuda atau

terbaru dengan interval 6 sesuai langkah membuat distribusi kelompok Winarsunu

(2012,ha1.23) yaitu: i= R/K

R= (Xr-Xz)+l

K= l+3,3 Log N

R= (65-0)+1

R= 65+l

R= 66

K= l+3,3 Log 768

K= 1+3,3xlog 76

K= 10,5=l 1

15
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Jadi i= R/K

i<6n1
id

Tabel 2. Daftar Sitiran Berdasarkan Usia Dokumen dengan interval 6

No. Usia Dokumen Frekuensi sitiran

I 60-65

J 48-53 I

4 42-47 4

5 36-41 5

6 30-3 5 28

7 24-29 39

8 18-23 64

9 12-17 134

10. 6-11 230

I l. 0-5 262

Total 768

Selanjutnya akan menentukan titik tengah dari masing-masing interval

nilai. Titik tengah (X) diperoleh dengan menjumlahkan nilai batas bawah dan

batas atas dibagi 2. Winarsunu (2012,ha1.26)

Tabel 3. Sebaran Nilai Titik Tengah

NO. Interval Nilai Titik Tengah (X) F

I 60-65 62,5 I

2 54-59 56,5 0

J 48-53 50'5 I

42-47 44,5 4

5 36-41 38,5 5

6 30-35 ?? 5 28

16
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7 24-29 26,5 39

8 t8-23 64

9 l2-17 14,5 134

r0. 6-11 8.5 230

1t. 0-5 2 5 262

Total 768

Selanjutnya menentukan nilai frekuensi kumulatif Winarsunu (2012,

hal. 26) Menghitung frekuensi kumulatif (fk) dengan menjumlahkan semua

frekuensi (f) yang dilakukan secara meningkat, yaitu dapat dimulai dari

frekuensi interval nilai paling bawah disebut (fkb) atau dari frekuensi interval

paling atas (Ika).

Tabel 4. Nilai Frekuensi Kumulatif (fk)

No. Interval Nilai X F FKB FKA

I 60-65 62,s I I

2 54-59 56,5 0 767 I

3 48-53 50's I 767 2

4 42-47 4 766 6

) 36-41 3 8,5 ) 762 ll
6 30-35 17 5 28 757 39

7 24-29 26,s 39 729 78

8 t8-23 20,5 64 690 142

9 12-17 14,5 t34 626 276

10. 6-11 8,s 230 492 506

1t. 0-5 2 5 262 262 768

Total 768

Menentukan median Winarsunu (2012, hal. 37)nilai median adalah

Mdn -- Bu + (**)

77

20,5

768

44,5

I



t-

Dimana

Mdn = Median

Bb = Batas bawah nyata interval yang mengandung median

Fkb = Frekuensi kumulatif dibawah interval yang mengandung median

Fa = Frekuensi interval yang mengandung median

i = Lebar interval

N = Jumlah (frekuensi)

menentukan besar % N,yaitu

7Nx768=384

= 384

Fa = 492

Fkb =262

Bb =5,5

i :6
Maka nilai median adalah

Mdn= B"*(xN .{k'\i\. Jt )

5.s*(384-262\6'\.492)

=s.s*(v\,e' l4e2)
= s,s + (0.24)x6

= 5,5 +1,44

--6,94

Maka untuk menghitung paro waktu sesuai rumus paro hidup (Riyadi, 2014)

Paro hidup : (n/2) x (i/fmd)

Keterangan:

n/2 adalah setengah n

I adalah interval

Fmd adalah frekuensi yang mengandung median

= (r/2) x (i/frnd)

= (768/2) x (6t230)

= 384 x 0.02
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= 7,68

= 8 Tahun

Untuk mengetahui tingkat keusangan literatur artikel pada Jumal PKS

dengan cara mengurangi tahun termuda dengan hasil paro hidup tersebut,

maka 2018 - 8 = 2010. Jadi paro hidup dokumen pada Jumal PKS adalah 8

tahun. Sitiran yang termutakhir dari artikel Jurnal PKS ini adalah sitiran yang

tahun dari 2010-2018, sedangkan sitiran dibawah tahun 2010 adalah tergolong

usang.

Jumlah artikel yang disitir dari tahun 1953-2009 berjumlah 486 sitiran,

untuk menentukan keusangan literatur artikel ini dengan cara menjumlahkan

semua sitiran dari 1953-2009 yang berjumlah 486 tersebut. ladi 486 1768 x

100% : 63 %. Jadi tingkat keusangan literatur pada artikel Jurnal PKS adalah

63 Vo. Artinya lebih dari 50 % literatur yang disitir pada artikel yang dimuat di

Jumal PKS adalah usang. Sedangkan literatur yang mutakhir hanya 37 %o.

Jadi artikel yang dimuat pada Jumal PKS dapat dikatakan usang karena

banyaknya literatur yang dibawah 2010, sitiran dapat dikatakan mutakhir atau

terkini apabila sitiran yang ada dalam artikel terbit dari tahun 2010 keatas.

Artikel yang dimuat pada Jurnal PKS adalah hasil suatu penelitian

iLnuwan yang ilmiah, yang perkembangannya cukup cepat karena penelitian

yang dimuat di jumal adalah ilmu-ilmu baru yang selalu berkembang setiap

waktu, sehingga dalam penulisan artikel sebaiknya dalam menyitir suatu

literatur usia liternu artikel tersebut tidak lebih dari 8 tahun. Sesuai dengan

makalah Hartinah yang (Manullang, Tanpa Tahun) , mengatakan bahwa

penelitian di luar negeri setiap bidang ilmu mempunyai keusangan literatur

yang berbeda-beda. Tingkat keusangan literatur untuk bidang ilmu sosial

kurang dari 2 tahun .

Kemutakhiran suatu literatur dapat dinilai dari usia literatur tersebut,

semakin muda usia literatur tersebut akan semakin mutakhir informasi yang

terkandung di dalamnya. Artikel yang dimuat pada Jumal PKS memiliki

tingkat keusangan di atas 50%, artinya literatur yang disitir oleh pengarang

pada Jumal PKS adalah literatur yang sangat usang. Dalam sebuah karya

ilmiah apabila literatur yang disitir usang berarti informasi yang terkandung di

dalam karya tersebut tidak mutakhir.
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Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah perlu diperhatikan literatur

yang akan disitir dalam membuat karya ilmiah tersebut, semakin mutakhir

literatur yang disitir maka akan semakin mutakhir informasi yang diperoleh.

Sebuah artikel atau karya ilmiah akan semakin diminati oleh masyarakat

apabila informasi yang dimuat dalam karya tersebut berisi informasi yang

terbaru atau mutakhir.
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IV. PENUTUP

A. Simpulan

Jumal PKS adalah jurnal yang memuat tentang ilmu kesejahteraan sosial

masyarakat, ilmu tentang perkembangan sosial ditengah+engah kehidupan

masyarakat. Paro hidup literatur pada artikel jurnal PKS ini adalah 8 tahun,

seharusnya literatur yang disitir adalah literatur yang terbit 2010 - 2018, sementara

literatur yang disitir lebih banyak yang berusia diatas 8 tahun , sebanyak 63 %,

literatur yang disitir artikel pada Jumal PKS ini yang usia literatumya diatas 8 tahun,

sementara literatur yang mutakhir hanya 37 %o. Artinya literatur artikel pada Jumal

PKS adalah usang.

B. Saran

Pengkajian tingkat keusangan literatur ini masih bersifat sederhana, dalam

pengkajian ini hanya membahas tentang berapa tingkat keusangan literatur yang

disitir pada artikel yang dimuat pada Jurnal PKS, oleh sebab itu masih diperlukan

pengkajian selanjutnya, seperti mengkaji apa alasan pengarang artikel untuk menyitir

literatur yang telah usang, atau langsung melakukan wawancara ke Jumal PKS untuk

mengkaji alasan untuk menerima artikel yang menyitir litertur yang telah usang.

Tingkat keusangan literatur perlu dikaji oleh pustakawan untuk pengadaan

koleksi, sehingga dalam pembelian koleksi perpustakaan khususnya jumal, sehingga

perpustakaan bisa memberikan ilmu yang lebih mutakhir kepada pengguna

perpustakaan.
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