
PENGKAJIAN SEDERHANA

EVALUASI PENGGUNAAN ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC) DI
PERPUSTAICAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Oleh:
ARLIANIS, S.IP

P ERPUSTAION IflY. EOERI PADANG

rEufi rarilR
JUDUL : L,/,lLr.J e J66\/ritMJ u* t ltutl

u^P
PEI{GARIffi:

JENIS :

llOrOR :

TAtIGGAt

f^, bE A-J

/
t

M.Si
lr 98702 1 002

UPT. PERPUSTAKAAN UNP

TAHUN 20I8

ftEE,T



Abstrak

Evaluasi Penggunaan Online Public Access Catalog (Opac) Di Perpustakaan
Universitas Negeri Padang

Oleh: Arlianis, S.IP

OPAC (Online Public Acces Catalog) adalah salah satu dari perkembangan teknologi

dalam bidang penelusuran di perpustakan yang sangat membantu bagi mahasiswa

maupun pustakawan dalam proses temu kembali informasi. Dengan menggunakan

OPAC pemustaka bisa menelusur informasi dengan cepat dan tepat.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan OPAC di Perpustakaan UNP,

data dikumpulkan melalui metode angket atau kuesioner, yang diisi oleh mahasiswa

sebagai sampel sebanyak 96 orang, instrumen pengumpulan data adalah angket dengan

Skala Likert.

Setelah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan OPAC di Perpustakaan UNP maka

dapat diambil kesimpulan bahwa OPAC di Perpustakaan tlNP belum bisa dikatakan

cepat, tepat, mudah, tersedia. Responden yang menyatakan cepat hanya 36%o , yar,g

menyatakan tepat 41%o, yangmenyatakan mudah 47o/o dan yang menyatakan tersedia

harya 23%o. Diduga kemungkinan dalam menggunakan OPAC mahasiswa masih

banyak kendala. Misalnya jaringan lambat, tidak sesuai keinginan koleksi yang

diternukan, atau OPAC tidak tersedia yang menyebabkan antre.
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EVALUASI PENGGUNAAN ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG (OPAC)

DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

l. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat sangat

berpengaruh ke berbagai bidang ilmu dan profesi, hal itu menyebabkan perubahan

sistem pada instansi dan perusahaan termasuk perpustakaan. Perkernbangan dunia

perpustakaan dilihat dari segi koleksi data dan dokumen yang tersimpan, diawali

perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari koleksi buku tanpa katalog, kemudian

muncul perpustakaan semi modem yang menggunakan katalog. Perkembangan

mutakhir adalah munculnya perpustakaan digllal (digital library) yang memiliki

keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan

media jaringan komputer (intemet). Selain itu. dari segi manajernen (teknik

pengolahan), dengan semakin kompleknya koleksi perpustakaan, saat ini murtcul

kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi business process di

perpustakaan. Menurut Romi (Supriyanto, 2008) Sistem yang dikembangkan

kemudian terkenal dengan sebutan sistem automasi perpustakaan (library automation

system).

1

Perkembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang berkembang dengan pesat,

membawa banyak dampak terhadap perkernbangan dunia perpustakaan. Salah satunya

adalah beralihnya penanganan kegiatan perpustakaan yang semula tradisionaVmanual

berubah menjadi perpustakaan yang modern atau perpustakaan terautornasi. Dengan

adanya perpustakaan terautomasi diharapkan dapat membantu segala kegiatan dalam

perpustakaan sehingga lebih efisien dan akurat. Saat ini sudah terdapat banyak

software-software perp,.rstakaan yang dikembangkan, baik secara gratis maupun yang

memerlukan biaya. Penggunaan software khusus pada sebuah perpustakaan

menandakan perpustakan tersebut dalam proses perkembangan untuk menuju sebuah

perpustakaan terautomasi.



Dalam perpustakan terautomasi segala kegiatan pemrosesan bahan pustak4

pelayanan, pelaporan, dilakukan menggunakan komputer dan softvvare khusus untuk

perpustakaan. Sehingga pekerjaan pustakawan sedikit terbantu dan pustakawan dapat

fokus melakukan kegiatan pelayanan, pengembangan perpustakaan dan kegiatan-

kegiatan lain yang berhubungan dengan promosi perpustakaan. Serta diharapkan

dengan adanya automasi perpustakaan layanan yang terdapat di perpustakaan dapat

memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan efisien, sehingga dapat menambah nilai

kepuasan pengguna perpustakaan.

OPAC (Online Public Acces Catalog) adalah salah satu dari perkembangan

teknologi dalam bidang penelusuran <ii perpustakan yang sangat membantu bagi

mahasiswa maupun pustakawan dalam proses temu kembali informasi.

Sistem automasi perpustakaan dapat digunakan untuk menangani kegiatan rutin

dan sebagai sarana penelusuran (information retrieral) berupa OPAC (Online Public

Access Catalogue). Adanya sistem temu kembali informasi menggunakan OPAC

merupakan pengembangan dari sejarah perkembangan alat temu kembali inforrnasi.

Kehadiran OPAC ditujukan untuk melayani kebutuhan informasi yang melampaui

batasan ruang dan wakfu. Penelusuran informasi menggunakan OPAC semakin mudah

dan praktis kmena pangguna dapat melakukannya di mana saja dalam arti tidak harus

di perpustakaan tersebut dan kapan saja dalarn arti tidak harus pada jam buka

perpustakaan.

OPAC merupakan sarana penghubung antara koleksi suatu perpustakaan

dengan penggunanya baik penggurra aktual maupun pengguna potensial. Pengguna

dapat memeriksa cantuman bibliografi yang ada pada suatu perpustakaan dan

melakukan proses temu kernbali informasi dengan cara membuat pertanyaan atau

permintaan (query) melalut pengarang, subyek, judul, maupun kata kunci lainnya.

Pemanfaatan OPAC dapat mengetahui pula karya yang ditulis oleh penulis tertentu,

tentang subyek tertentu, lokasi serta status dari koleksi perpustakaan itu

Kehadiran OPAC merupakan jawaban dari keinginan pemustaka saat ini,

karena OPAC merupakan aplikasi umum sistem ternu kembali informasi yang
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Apakah dengan menggunakan sistern OPAC ini bisa membantu mahasiswa

dalam menemukan koleksi lebih efisien, sejauh manakah efektifitas OPAC ini dalam

menelusur informasi di Pelpustakaan UNP

B. Rumusan Nlasalah

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan

OPAC oleh pengguna Perpustakaan UNP

3. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan OPAC di Perpustakaan UNP

sehingga bisa diperbaiki untuk rnasa yang akan datang. Dengan adanya

penelitian ini bisa sebagai pedoman untuk perbaikan OPAC di Perpustakaan

UNP.

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Digunakan untuk meneliti pada pupulasi atau sampel tertentu (Sugiyono,

2012).

l. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh

(Arikunto, 2014). sumber data pada penelitian ini adalah mahasiswa

pengunjung Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2014). Populasi

dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengunjung perpustakaan LINP. Rata-

3

berbasis komputer, dengan menggunakan OPAC informasi yang dicari pengguna lebih

cepat ditemukan.

Bagaimanakah efektivitas penggunaa OPAC di Perpustakaan UNP



3

rata 500 orang. Penelitian ini dilakukan selama 5 hari, sehingga perkiraan

populasi sebanyak 2.500 orang.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Arikunto, 2014).

Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Utama, 2016)

N

L*Nez
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Jurnlal.r sampel dalam penelitian ini 96 orang mahasis*,a

4. Metode Pengumpulan Data

Data dikurnpulkan melalui metode angket atau kuesioner (Arilc*.tto, 2014).

Instrumen pengumpulan data adalah angket dengan Skala Likert (Riduan,

2012).

Jawaban setiap itern instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai

gradasi berupa kata-kata antara lain (Sugiyono, 2012).

a. Sangat Setuju diberi skor 4

b. Setuju diberi skor 3

c. Tidak Setuju diberi skor 2

d. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Untuk pemyataan negatif nilai masing-masing skor sebagai berikut,

4



a. Sangat Setuju diberi skor 1

b. Setuju diberi skor 2

c. Tidak Setuju diberi skor 3

d. Sangat Tidak Setuju diberi skor 4

Dalam mengisi angket penelitian ini ada beberapa indikator yang akan

kecepatan, ketepatan, kemudahan, ketersediaan.

Kisi-kisi angket

Indikator Pemyataan

a. Kecepatan 1,2,6
b. Ketepatan 4,7,9
c. Kemudahan
d. Ketersediaan

3 8

5, i0

5. Metode Analisis Data

Setiap responden merniliki 4 skor sesuai indikator, setiap indikator ditotal

menjadi skor. Skor itu diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai responden

untuk setiap pemyataan. Skor seluruh pemyataan ditampilkan dalam bentuk

tabel, untuk setiap skor di cari persentase.

Tabel l. Skor Pernyataan

Tabel 2. Persentase Skor Kecepatan

No.
Responden

Kecepatan
3-12

Ketepatan
3-12

Kemudahan
2-8

Ketersediaan
2-8

Kecepatan Skor Jumlah
Responden

Persentase

Cepat
Sedang
lambat
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Tebel 3. Persentase Skor Ketepatan

Tebel 4. Persentase Skor kemudahan

Tebel 5. Perentase Skor Ketersediaan

Ketepatan Skor Jumlah
Responden

Persentase

Tepat
Sedang
Tidak Tepat

Kemudahan Skor Jumlah
Responden

Persentase

Mudah
Sedang
Sulit

Ketersediaan Skor Jumlah
Responden

Persentase

Tersedia
Sedang
Tidak Tersedia
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II. Kajian Pustaka

A. Pengertian OPAC

Menurut Corbin (liliesresthiningsih, 2012) OPAC merupakan katalog yang

berisikan cantuman bibliografi dari koleksi satu atau beberapa pelpustakaan, disimpan

pada magnetic disk atau media rekam lainnya, dan dibuat secara online kepada

pengguna.

Menurut Horgan (liliesresthiningsih, 2012) OPAC adalah suatu sistem temu

balik informasi, dengan sah.r sisi masukan (input) yang menggabungkan pembuatan

file yang tercanrum dan indeks.

Menurut Feather (liliesresthiningsih, 2012) OPAC adalah suatu pangkatan data

dengan cantuman bibliografi yang biasanya menggambarkan koleksi perpustakaan

tertentu.

Berdasarkan uraian dari pengertian OPAC di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa OPAC mempakan suatu sistem temu balik informasi yang berisikan cantuman

bibliografi dari koleksi suatu perpustakaan yang berbasis komputer yang yang

rienggunakan jaringan intemet yang dapat digunakan oleh pengguna maupun petugas

perpustakaan untuk menelusur koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakan

tersebut dengan cepat dan akurat yang dapat diakses secara ozline.

B. Fungsi OPAC

Kusmayadi (Prisma. 2014) menjelasakan bahwa tujuan dan furgsi peralihan

katalog manual ke bentuk onljne adalahl

7

Menurut (Supriyanto, 2008) OPAC (Online Public Acces Catalog) adalah

sebuah fitur yang digunakan untuk mernfasilitasi pemustaka untuk mencari katalog

koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh umum. panustaka hanya mengetikkan

judul koleksi yang dibutuhkan, juga bisa melalui kata kunci, subjek, pengarang dari

koleksi tersebut.



l. Pengguua dapat mengakses secara langsung ke dalarn pangkalan data yang

dimiliki perpustakaan.

2. Mengurangi beban triaya dan waktu yang diperlukan dan yang harus

dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi.

3. Mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga

dapat rneningkatkan efisiensi tenaga kerja Mempercepat pencarian informasi.

4. Dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan luas.

C. Keuntungan OPAC

Menurut Hermanto (Prisma,20l4) OPAC memiliki keuntungan,

l. penelusuran informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat;

2. Penelusuran dapat dilakukan di mana saja yang memiliki jaringan internet;

3. menghemat rvaktu dan tenaga;

4. pengguna dapat mengetahui keberadaan koleksi dan status koleksi apakah sedang

dipinjam atau tidak;

5. Pengguna mendapatkan peluang lebih banyak dalam menelusuri bahan pustaka.

Sementara itu menurut Fatahi (Prisma, 2014) OPAC memiliki beberapa

kelebihan dari katalog karnr yaitu sisi penelusuran mencakup interaksi (tnteraction),

bantuan pengguna (user assistance), kepuasan pengguna (user satisfaction),

kanampuan penelusuran (searching capabilities), keluaran dan tampilan (out and

display), ketersediaan dan akses (availabtlitu and access).

D. Kekurangan OPAC

Dari berbagai keuntungan, OPAC juga merniliki kekurangan. Menurut Hermanto

(liliesresthiningsih, 2012),

L belum sernua bahan pustaka masuk ke data komputer sehingga pengguna

mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran;

8



2. tergantung aliran listrik, bila listrik mati maka kegiaan penelusuran bahan pustaka

akan terganggu;

3. kurangrya ketersediaan komputer terminal OPAC untuk menelusuri informasi yang

dimiliki perpustakaan.
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III. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari setiap responden memiliki 4 skor sesuai indikator,

setiap indikator ditotal menjadi skor. Skor itu diperoleh dengan cara

menjumlahkan nilai responden untuk setiap pemyata:m. Skor seluruh

pemyataan ditampilkan dalam bentuk tabel, untuk setiap skor dicari persentase.

Dari seluruh skor pemyataan tersebut, akan dicari persentasenya dalam

bentuk tabel.

Tabel 2. Persentase Skor Kecepatan

Dari 96 responden 37 %lo menjawab bahwa dalam menelusur koleksi

menggunakan OPAC di perpustakaan UNP adalah cepat, sementara responden

yg menjawab sedang lebih banyak yaitu 560/o, berarti OPAC Perpustakaan

UNP belum bisa dikatakan cepat dalam menemukan koleksi di Perpustakaan

LfNP. OPAC bisa dikatakan cepat apabila responden menjawab cepat lebih

banyak dari pada sedang. Berarti OPAC di Perpustakaan UNP perlu dilakukan

perbaikan di masa yang akan datang, agar penelusuran lebih cepat sesuai

dengan fungsi penggun&m OPAC tersebut.

Mahasiswa akan malas menggunakan OPAC apabila harus terlalu lama

berdiri di depan OPAC untuk menunggu pencarian koleksi, sebaiknya yang

perlu diperbaiki adalah jaringan dari sistem OPAC itu. Seharusnya dengan

menggunakan OPAC mahasiswa bisa menemukan koleksi yang dicari dengan

waktu yang singkat. Dengan demikian mahasiswa akan senang menggunakan

OPAC dan selanjutnya mahasiswa akan beramai-ramai menggunakan OPAC

untuk penelusuran, dengan demikian OPAC akan berjalan sesuai fungsi dan

Kecepatan Jumlah Responden Persentase

Cepat 10-12 36 37 ,50/o

Sedang 7-9 54 56,25%
lambat 3-6 6 6,25%
Jumlah 96 100%

10

Tabel I . Skor Pernyataan ( lihat lampiran)

Skor



tujuan yang semestinya yaitu dapat menelusur informasi dengan cepat dan

tepat.

Tebel 3. Persentase Skor Ketepatan

Ketepatan Skor Jumlah
Responden

Persentase

1'epat l0-12 +0 41.67%
Sedang 7-9 5l s3,t2%
Tidak Tepat 3-6 ) 5,21%
Jumlah 96 100%

Dari 96 responden hanya 4l%o yang menyatakan kalau OPAC di

Perpustakaan UNP tepat dalam mencari informasi, sedangkan yang

menyatakan sedang lebih banyak yaitu 53Yo, berarti OPAC di Perpustakaan

UNP masih dalam kategori sedang dalam menelusur informasi. Seharusnya

sebuah peqpustakaan yang menggunakan OPAC akan lebih tepat untuk

menelusur informasi yang dibutuhkan pemustaka.

OPAC di Pelpustakaan UNP dalam hal ketepatan belum sesuai dengan

fungsi OPAC itu sendiri. kemungkinan sistem OPAC di Perpustakaan UNP

tidak dirancang menggunakan incrementql scarch untuk mengendalikan

OPAC apabila ada pemustaka yang salah ketik. Seharusnya OPAC harus

mempunyai incremental search unluk mengendalikan pemustaka yang

salah ketik. dan membantu memanggil informasi yang dicari melalui huruf

awal judul atau huruf awal pengarang. walaupun pemustaka mengetikkan

hanya satu huruf pengarang atau judul koleksi secara otomatis daftar

pengarang atau daftar judul akan keluar secara otomatis, dan mahasiswa

bisa memilih pengarang atau judul mana yang dibutuhkan tanpa harus

mengetikkan huruf secara lengkap. lni sangat membantu sekali bagi

pemustaka untuk ketepatan mereka dalam menelusur informasi

nrenggunakan OPAC.

11



Tebel 4. Persentase Skor kemudahan

Dari 96 responden yang memberi pemyataan mudah dalam

menggunakan OPAC berimbang antara mudah dan sedang, yaitu masing-

masing 47o/o, berarti menggunakan OPAC di Perpustakaan UNP belum

begitu mudah bagi mahasisw4 tapi juga tidak sulit, berarti pustakawan

perlu lagi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk menggunakan

OPAC di Perpustakaan UNP, agar OPAC bisa digunakan oleh semua

mahasiswa dengan mudah. Alangkah baiknya setiap mahasiswa yang akan

menelusur koleksi pustaka dapat dibantu langsung oleh Pustakawan untuk

menggunakan OPAC secara mudah dan cepat.

Apabila mahasiwa merasakan kemudahan menggunakan OPAC, maka

untuk selanjutnya akan selalu menggunakan OPAC untuk melakukan

penelusuran koleksi. Dengan demikian OPAC bisa dimanfaatkan oleh

mahasiswa dengan baik.

Tebel 5. Persentase Skor Ketersediaan

Skor Jumlah
Responden

Persentase

Tersedia 7-8 -L) 23,95%
Sedang s-6 52 54,17%
Tidak Tersedia 2-4 21 21.88%
Jumlah 96 100%

Dari 96 responden hanya 23%o yang mengatakan OPAC di Perpustakaan

UNP tersedia, sedangkan yang mengatakan sedang lebih banyak yaitu 54%,

yang mengatakan tidak tersedia mencap ai 21%o, hampir berimbang dengan

menyatakan tidak tersedia, berarti Perpustakaan IINP perlu menambah

perangkat OPAC di Perpustakaan [INP, agar mahasiswa tidak antre dalam

menggunakan OPAC di Perpustakaan [INP.

Kemudahan Skor Jumlah
Responden

Persentase

Mudah 7-8 47,91%
Sedang 5-6 47,91%
Sulit ,+ 4,18%
Jumlah

L2

Ketersediaan

46
46

96 100%



Perpustakan yang menggunakan OPAC seharusnya menyediakan perangkat

OPAC yang cukup untuk sebuah perpustakaan, supaya pemustaka tidak perlu antre

menunggu giliran untuk menggunakan OPAC, pemustaka akan merasa bosan apabila

harus antre dan akhirnya dengan kecewa pemustaka tersebut akan pergi dan tidak

menggunakan OPAC lagi. Alangkah baiknya di Perpustakaan UNP bisa menambah

OPAC minimal disetiap lantai tersedia 4 buah perangkat OPAC.

13



IV. Penutup

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan OPAC di Perpustakaan

UNP maka dapat diambil kesimpulan bahwa OPAC di Perpustakaan UNP belum bisa

dikatakan cepat, tepat, mudah, tersedia. Responden yang menyatakan cepat hanya 36%

, yang menyatakan tepat 4lVo, yang menyatakan mudah 4'lYo dan yang menyatakan

tersedia hanya 23%o. Diduga kemungkinan dalam menggunakan OPAC mahasiswa

masih banyak kendala. Misalnya jaringan lambat, tidak sesuai keinginan koleksi yang

diternukan, atau OPAC tidak tersedia yang menyebabkan antre.

Dari hasil penelitian ini dari 96 responden yang paling tinggi
persentasenya adalah yang menyatakan OPAC di Perpustakaan UNP adalah sedang.

Berarti OPAC di Perpustakaan UNP masih dalam status sedang, belum sesuai dengan

fungsi dan kegunaan OPAC.

B. Saran

Untuk selanjutnya sepertinya Perpustakaan UNP perlu melakukan

pembenahan atau perbaikan jaringan OPAC, menambah OPAC dan sosialisasi OPAC
kepada mahasiswa, agar mahasiswa dalam mengur,akan OPAC untuk menelusur

koleksi di Perpustakaan UNP bisa cepat, tepat, mudah dan tersedia sesuai dengan

kegunaan OPAC itu sendiri. Yaitu bisa menemukan koleksi dengan cepat, efisien dan

menghemat waktu.

74
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Lampiran I

Angket Penelitian

Evaluasi Penggunaan Online Public Access Catalog (OPAC) di Perpustakaan Universitas

Negeri Padang

Identitas Responden

Nama :

Fakultas :

Jurusan :

Keterangan

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS: Kurang Setuju

No

Pemvataan Jarvaban

SS S TS STS

I Ketika menggunakan OPAC saya tidak menunggu
lama untuk menemukan koleksi

) OPAC membuat saya cepat menemukan informasi
yang saya butuhkan
Saya bisa menggunakan OPAC secara mandiri

4 lnformasi OPAC sesuai dengan informasi yang
saya butuhkan

5 Saya sering antre dalam menggunakan OPAC

6 Saya malas nrenggunakan OPAC karena
jaringannya lambat

7 Dengan menggunakan OPAC Saya tidak
menemukan koleksi yang saya cari

8 Saya tidak mengerti rnenggunakan OPAC

9 lnlbrmasi OPAC tidak sesuai dengan yang saya
butuhkan

10. Saya bisa menggunakan OPAC setiap
membutuhkannya

J.



78 7 o J 6

10 10 6 6

80 o 6 b 4

81 q 10 7 4

82 o 8 5 6

83 '10 9 5 4

84 12 10 6 5

85 10 4 7

86 9 q 4 7

87 10 I 5

8B 12 78 b

89 8 4 b 5

90 9 10 b 7

91 8 11 b 7

92 7 7 5q

93 10 10 5 7

94 8 't0 b
OE I q b 4
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Abstrak

Tingkat Kolaborasi Pengarang Artikel

Pada Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2015-2018

Oleh: Arlianis, S.lP

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kolaborasi pengarang artikel pada Jumal

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian adalah teknik dokunentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen, dengan cara mengumpulkan artikel yang dimuat dalam Jumal PK tahun 2015-2018

Tingkat kolaborasi pengarang artikel pada Jumal Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-

2018 adalah 0, 23. Artinya, artikel yang dimuat di Jumal Penciidkan dan Kebudayaan tahun

2015-2018 lebih banyak dihasilkan oleh pengarang secara individual daripada yang

dihasilkan oleh pengarang secara berkolaborasi.

Tingkat kolaborasi pengarang sangat diperlukan oleh perpustakaan, yaitu sebagai alat bantu
seleksi bahan pustaka, seperti jumal, buku. Karena dalam ilmiah kolaborasi (ke{a sama)

lebih baik dari pada satu orang, dalam penambahan koleksi Pustakawan seharusnya memilih
koleksi yang artikel di dalamnya dikarang oleh pengarang yang berkolaborasi.

Kolaborasi pengarang adalah suatu kerl'a sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

pengarang atau peneliti dalam menghasilkan suatu tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan

tersebut adalah menghasilkan suatu karya bersama.
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TINGKAT KOLABORASI PENGARANG ARTIKEL

PADA JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2015-2018

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat. Seiring dengan

itu informasi menyebar sangat cepat dan merupakan salah satu kebutuhan utama. Setiap

saat manusia berlombalomba untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan selanjutnya

disebarkan melalui teknologi. Informasi merupakan faktor penting untuk menunjang dan

meningkatkan kegiatan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang

dimaksud terdapat pada berbagai sumber daya informasi baik cetak maupun noncetak,

baik itu jumal, buku, majalah, surat kabar.

Jumal merupakan kumpulan dari hasil karya para ilmuwan yang selalu

berkcmbang sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel yang terdapat di dalamnya

dihasilkan oleh para ilmuwan yang ahli di bidangnya. Ilmu yang disajikan di dalam jurnal

itu dilengkapi dengan hasil penelitian para itnuwan dan artikel yang disajikan adalah

ilmiah yang selalu berkernbang sesuai perkembangan informasi.

Seorang ilmuwan tidak selalu beke{a secara sendiri-sendiri atau secara

individual akan tetapi seringkali bekerja dengan ilmuwan-ilmuwan ataupun tenaga ahli

lain, terutama dalam pengernbangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan akan lebih

sempuma apabila dalam menghasilkan suatu karya melakukannya secara bersam-sama.

Oleh karena itu ilmu pengetahuan lebih cepat menyebar bila dibandingkan dengan

teknologi. Hal itulah yang membuat konsep kolaborasi sangat diperlukan. Hal ini sesuai



dengan beberapa penelitian yang pemah dilakukan. Fadel- Bialik. dan Trilling (Driatra.

2016) rnenyatakan kolaborasi yang melibatkan beberapa orang dengan beragam latar

belakang bidang ilmu, keahlian yang beragam dan kecakapan yang berbeda-beda dan

perspektif juga solusi dari sesuatu pennasalahan pentlidikan akan scmakin dibutuhkan

karcna masalah dan tanlangan yang dihadapi dunia mcniadi semakin kompleks. Ka.lian

mctaanalisis yang dilakukan Jolrttson. Johnsor. dan Stautte (Ddana. 2()16) nlenyimpulkan

pembelajaran kolaboratif lebih efektif dalarn peningkatan capaian akademik daripada

pernbelajaran individual ataupun kolnpetitit. Karena apabila nrasing-rnasing kelebihan

apabiia digabungkan akan rnenjadi karya yang lebih se puma. Dengan dernikian.

kecakapan dalam berkolaborasi semestinya dikernbangkan sejak dini melalui berbagai

aktivitas rrernbelajaran dan penilaian.

Begitu pula, sebuah hasil penelitian akan lebih sempuma apabila ditulis secara

bersama-sama sebab masing-masing peneliti memiliki kea-hlian ilmu yang beragam dan

kelebihan kecakapan masing- masing. Apabila kelebihan iru digabungkan tentu akan

dihasilkan karya yang sempuma yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui observasi singkat yang telah dilakukan terhadap beberapa jumal

Indonesia kebanyakan artikel penelitian yang dimuat di berbagai jumal di Indonesia

merniliki kecendrungan pengarang yang individuai, seperti Jwrnl Respons, Jumal

Visipustalra, Jtmal Gtru,ltmal Penelitian, Media Pusnlawan. Dari sernua artikel yang

terdapat di dalam jumal tersebut kebanyakan artikel yang dihasilkan oleh pengarang

secara individual dan sedikit sekali yang dihasilkan oleh pengarang yang berkclaborasi.

Sementara Fadel, Bialik. dan Trilling (Driana. 2016) menjelaskan bahwa pernbelajaran

yang kolaboratif lebih efektif rmtuk pencapaian akadernik dan kolaboratif sangat

dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks



karena kaertarikan itulah, maka dilakukan suatu penelitian tantang kolaborasi pengarang

artikel pada Jurnal.

Jramal Pendidikan dan Kebudayaaz (Jumal PK) adalah jumal yang dipublikasikan

oleh badan penelitian dan pengembangan kanenterian pendidikan dan kebudayaan.

Artikel yang dimuat dalam jumal ini meliputi hasil penelitian dan

kajiar/pemikiran/gagasan yang berhubungan dengan kebijakan publik yang strategis di

bidang pendidikan dan kebudayaan. Artikel-artikel yang dimuat dalam Jumal ini ada

yang ditulis oleh satu orang pengarang atau secara individual, dan ada juga yang ditulis

oleh lebih dari satu pengarang atau berkolaborasi. Jumal PK tersedia di Perpustakaan

UNP, dari observasi yang dilakukan jumal tersebut yang tersedia hanya tahun 2015-2018.

Untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi di antara pengarang artikel pada Jumal

PK, perlu dilakukan penelitian. Adapun metodc yang digunakan untuk mengetahui

tingkat kolaborasi pengarang adalah metode bibliometrika.

B, Pembatasan dan Perumusan ll'Iasalah

l. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah tingkat kolaborasi

pengarang artikel pada Jumal PK tahun 2015-20i 8?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi tentang hal-hal berikut.

a. tidak melihat perbedaan institusi dari pengarang artikel tersebut,

b. tidak melihat perbedaan ilmu atau keahlian dari pengarang artikel tersebut.

C. Tujuan dan lllanfaat Penelitian

l. Tujuan Penelitian



Penelitian ini bertujuan:

a. untuk melakukan analisis dalam rangka mengetahui tingkat kolaborasi pengarang

pada Jumal PK tahun 2015-2018,

b. untuk menginterpretasikan tingkat kolaborasi (C).

2. l\Ianfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. penulis, setelah melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai

kolaborasi pengarang,

b. pengarang jumal, dengan melihat hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan betapa

pentingnya kolaborasi dalam suatu penelitian dalam proses maningkatkan

produktivitas panelitian,

c. pustakawan, dengan hasil penelitian inidapat dijadikan sebagai acuan dalam

mernilih jumal, baik jumal cetak maupun elektronik yang tepat dan berbobot dari

segi isinya,

d. ilmu perpustakaan, hasil penelitian ini dapat memberikan panikiran dalam

pengernbangan ilmu perpustakaan, dan menambah pengetahuan penelitian

tentang pentingnya kolaborasi dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan

informasi.

Penelitian ini merupaltan kajian bibliometrika yang membahas tentang tingkat

kolaborasi pengarang pada Jumal PK tahun 2015-2016. Data yang diambil dalam

penelitian ini adalah artikel yang sudah dilerbitkan oleh Jumal PK tahun 2015-2018.

\



D. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan

dengan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai data dan sumber informasi dari

penelitian seperti jumal, bukrr' majalah, naskah-naskah, dan dokumen lainnya (Zed,

2014).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh artikel yang termuat dalam

Jumal PK tahun 2015-2018.

E. Populasi dan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh, total artikel dari Jumal PK yang menjadi

populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 artikel. Menurut (Arikunto, 1992) apabila

subyeknya kurang dari 100 maka semua populasi bisa dijadikan sampel sehingga

penelitiannya dinamakan penelitian populasi. Dengan dernikian seluruh artikel yang

terdapat di Jumal PK sernuanya akan dijadikan sampel.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data vang digunakan dalam pengkajian ini adalah teknik

dokumentasi (Usman, 1998) data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dengan

cara mengumpulkan artikel yang dimuat dalam Jurnal PK tahun 2015-2018.

G. Telmik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tahunnya,

kernudian ditulis analisis data, analisis data sebagai beriku.

1. Merneriksa atau mencatat hasil penelitian/artikel yang terdapat pada Jurnal PK,



2. Data ditabulasikan ke dalam tabel (tahun 2015-2018) dalam setiap tabel tiap

tahunnya dikelompokkan Nm dan Ns dan tingkat kolaborasiny4 kanudian

dijumlahkan tingkat kolaborasi secara keseluruhan.

Tabel l. Kolaborasi Pengarang Artikel Pada Jurnal Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2015-2016.

No
Tahun

Pengarang Artikel Tingkat
Kolaborasi

(c
Nm Ns Total

Catatan

Nm
Ns
C

: Total artikel pada tahun tertentu yang ditulis secara berkolaborasi.
: Total artikel pada tahun tertentu yang ditulis secara individual.
= Tingkat kolaborasi pengarang, nilai "C" tersebut berada pada interval
0-l

3. Penentuan tingkat kolaborasi

Unt':k rnangukur (menentukan) tingkat kolaborasi dalam sahr bidang penelitian

pada tahun tertentu, formulasi yang digunakan adalah menurut Subramanyam

(Laksham,2018)

Nm
g= Nm+Ns

: tingkat kolaborasi pengarang dalam sebuah disiplin ilmu dalam interval 0-

I

Nm : total artikel pada tahun tertentu yang ditulis secara berkolaborasi

C



Ns : total artikel pada tahun tertentu yang ditulis secara individual

Kemudian nilai tingkat kolaborasi (C) yang diperoleh diinterpretasikan.

Interprestasi yang digunakan terhadap tingkat kolaborasi (C) adalah dengan

berdasarkan pendapat Subramanyam (Wahid, 2012) sebagai berikut .

a. Kalau nilai C = 0, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian pada bidang x

seluruhnya ditulis secara individual (peneliti tunggal). Berarti tidak ada satu

hasil penelitian pun yang ditulis secara berkolaborasi di bidang tersebut pada

tahun tertentu. lntelpretasi lain adalah pelaksanaan penelitian di bidang x sama

sekali tidak memerlukan bantuan dan atau pendekatan dari disiplin ilmu,

lembaga penelitian lain dan atau ahli lain dan sebagainya.

b. Kalau nilai C >0 dan C<0,5 atau 0<C<0,5 dikatakan bahwa hasil penelitian

pada bidang x ditulis secara individual lebih besar dibandingkan dengan

banyaknya hasil penelitian yang ditr:lis secara berkolaborasi. Artinya-

pelaksanaan penelitian pada bidang tersebut tidak sernuanya memerlukan

bantuan dan atau pendekatan dari disiplin ilmu, lernbaga penelitian dan ahli

lainnya.

c. Kalau nilai C :0,5 dikatakan bahwa banyaknya hasil penelitian pada bidang

x ditulis secara individual sama jumlahnya dengan yang ditulis secara

berkolaborasi. Artinya, pelaksanaan penelitian di bidang tersebut sama-sama

memerlukan bantuan dan atau pendekatan dari disiplin ilmu, lembaga

penelitian dan atau ahli lain dan sebagainya.

d. Kalau nilai C>0,5 dan C<l atau 0,5<C<l dilatakan bahwa hasil penelitian

pada bidang x ditulis secara individual lebih sedikit jumlahnya dibandingkan



jumlah hasil penelitian yang ditulis secara berkolaborasi. Artinya,

pelaksanaan pelaksanaan penelitian di bidang tersebut sangat memerlukan

bantuan dan atau pendekatan dari disiplin ilmu, lembaga penelitian lain dan

ahli lain dan sebagainya.

e. kalau nilai C:1 dikatakan bahwa hasil penelitian pada bidang x seluruhnya

ditulis secara berkolaborasi. Artinya, pelaksanaan penelitian di bidang

tersebut benar-benar merrbutuhkan bantuan dan atau pandekatan dari disiplin

ilmu, lernbaga penelitian lain dan atau ahli lain.



IL Kaiian Pustaka

A. Pengertian MetodeBibliometrika

Istilah bibliometrika mulai dikenalkan tahun 1969 oleh Prichard yang

manggunakannya untuk mengkaji proses komunikasi secara kuantitatif. (Mustikasari'

2008). Pada mulanya penggunaan ilmu statistik dalam kajian bibliografi disebut

detgan statistical bibliography, tetapi seiring dengan peljalanan waktu istilah tersebut

kernudian berubah menjadi bibliometric. Pritchard adalah orang yang p€rtarna kali

mengusulkan penggantian istilah statistical bibliography menjadi bibliometric.

(Irianti,2016)

Kemudian Prichard mendefenisikan bibliornetrika adalah "the aplication of

mathematical methods to books, journals and other media of communication"

(Partab, 2018). Bibliometrika bisa dikatakan evaluasi dari suatu penelitian yang

menggunakan aplikasi matematika dan statistika. Selanjutnya dalam Harrod's

Librarian Glossary ancl Reference Boot (Fatmawati, 2012) dijelaskan "Btbliometrics

as the application of mathematical and statistical metbo* to the study of the use

made of bool<s and other media whithin and between library systems" selanjutnya

Powei menjelaskan bahwa "bibliometric is a special type of documentary research or

inquiry into the tools of library and information science" . Biblimetrika bisa

didefinisikan sebagai aplikasi metode maternatika dan statistik dengan melalui riset

pada buku dan media komunikasi lainnya.

Menurut Sulistyo-Basuki (Mustikasari, 2008) dalam bibliometrika yang dikaji

adalah informasi terekam, objek yang diteliti bisa saja jumal, majalah, buku, 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.

Kemudian Reitz (Faunawati, 2012) menjelaskan jika bibliometrika itu

menggunakan metode maternatika dan statistik. Maksudnya adalah untuk mempelajari

dan mangidentifikasi pola-pola dalam penggunaan bahan dan layanan perpustakaan

atau untuk menganalisis perkembangan dari literatur khusus. Misalnya berkaitan

dengan kepengarangan, publikasi, maupun penggunaannya.

Jadi, bibliometrika adalah: informasi yang direkam khusus untuk diproduksi,

disimpan dan disebarluaskan dalam bentuk grafis atau elektronik seperti buku,

majalah, laporan penelitian dan sebagainya. Dalam bibliometrika metode matematika

dan ststistika dapat diterapkan sebagai media komunikasi yang terekam baik dalam

bentuk grafis maupun elektronik.

Salah satu rnetode bibliometrika di Perpustakaan adalah menghitung tingkat

kolaborasi pengarang.

B. Pengertian Kolaborasi Pengarang

l. Pengertian Kolaborasi

Penelitian ilmiah yang dilakukan selalu menggunakan pengetahuan yang ada

sebelumnya. Banyak ilmuwan-ilmuwan besar mampu menghasilkan suatu penanuan-

penemum baru berdasarkan kepada hasil penemuan-penemuan sebelumnya. Suatu ilmu

itu berdiri di atas ilmu lian, kerja sama oleh beberapa penulis lebih dari satu orang banyak

dilakukan, terutama dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya ilmuwan

tidak beketja secara sendirian dalam mengernbangkan ilmu pengetahuan karena mereka

saling membutuhkan ket'a sama. Ke{a sama bisa dilakukan secara nasional maupun

intemasional.



Menurut Sulistyo-Basuki (Mustikasari, 2008) Kolaborasi mempakan terjemahan

dari kata collaboration.lstilah ini bisa diterjemahkan dengan kerja sama, kejja dalam tim

namun dalam hal ini lebih tepat digunakan istilah kolaborasi karena dalam berbagai

kejadian, khususnya sejarah, dikenal istilah kolaborator.

Mengamati ke{a dalam bentuk kolaborasi mau tidak mau harus mengamati

individu-individu yang terlibat. Ada beberapa ciri yang dapat diamati dari seorang yang

berkolaborasi. Seorang yang berkolaborasi atau disebut orang yang kolaboratif merniliki

sikap yang penting, yaitu corderung untuk saling melengkapi dari pada saling berkompetisi.

Dalam sebuah karya ilmiah akan sulit untuk mengerjakan suatu penelitian apabila anggota

dari tim ilmuan tersebut merasa masing-masing dii merasa hebat, merasa lebih baik dan

lebih mampu untuk menghasilkan karya yang bagus. Masing-masing berlomba agar

dianggap lebih bagus dalam meneliti dan menghasilkan karya. Biasanya seorang yang

berkolaborasi masing-masing punya harapan, mimpi, hrjuan yang ingin dicapai. Bagi

seorang ilmuan yang kolaboratif saling melengkapi satu ilmu dengan ilmu lain adalah lebih

penting dan utama dari pada saling berkompetisi. Menganggap diri mereka sebagai bagian

dari tim. Sebagai sebuah kesatuan. Bagrnya tidak ada toleransi untuk anggota tim dari

kelakuan yang dapat mengganggu kerja tim.

Bagi sebagian orang, kecenderungan untuk menonjol dalam bentuk mendahulukan

kepentingan pribadi memiliki kecenderungan pula untuk mencurigai orang lain, termasuk

anggota timnya. Kecurigaan itu muncul karena ada kekhawatiran terganggunya

pencapaian atau akturlisasi dirinya. Dengan mengadopsi cara berpikir melengkapi

daripada berkompetisi pada anggota tim lainnya, kecenderungan seperti itu bisa

dikurangi. Bahkan bisa ditingkatkan, sehingga menjadi anggota yang memiliki

kecenderungan saling mendukung. Jika seseorang memiliki kepercayaan kepada orang

lain hal ini akan sangat berpengaruh terhadap cara bersikapnya. Individu demikian
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cenderung untuk bergaul dengan lebih baik dan selanjutnya tidak sulit unhrk mernbentuk

hubungan yang kolaboratif. Benar, bahwa ini semata-mata masalah sikap. Pada sisi lain

cara berpikir positif sangat membantu iklim kerja yang kolaboratif.

Ilmuwan tidak selalu beke{a secara sendiri-sendiri atau individu akan tetapi

seringkali bekerja dengan ilmuwan-ilmuwan lain ataupun tenaga ahli lainnya terutama

dalam pengernbangan ilmu pengetahuan. Secara unrum dapat dikatakan bahwa ilmuwan

merupakan anggota masyarakat luas yang bekerja bersama-sama dalam menjajaki dan

menguak misteri-misteri alam dan menyajikannya dalam bentuk teori untuk mernbangun

struktur teknologi. Ilmu pengetahuan lebih cepat menyebar bila dibandingkan dengan

teknologi karena inilah suatu konsep kolaborasi sangatlah diperlukan.

Menurut Subramanyam (Mustikasari, 2008) kerjasama atau kolaborasi dalam

penelitian te{adi apabila satu orang ilmuwan atau pengarang bekerjasama lebih satu

orang atau satu lernbaga atau lebih beke{asama dalam satu penelitian dengan memberi

sumbangan dalam bentul ilmu pengetahuan dan tindakan yang sifatnya intelcktual

maupun material.

Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pengarang adalah suatu ke{a sama yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih pengarang atau peneliti dalam menghasilkan suatu

tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan tersebut adalah menghasilkan suatu karya bersama.

2, Unsur-unsur kolatlorasi

Menurut Pamudji (Jonathan, Tanpa Tahun) unsur-unsur kolaborasi adalah,

a. adanya kaja sama antara dua orang atau lebih, beberapa orang ilmuwan sering

melakukan ke{a sama untuk melakukan suatu penelitian dalam bidang ilmu

tertentu,



b. adanya tujuan tertentu, dalam melakukan suatu penelitian para ilmuan mempunyai

tujuan yang sama yaitu mendapatkan hasil yang sempuma dari penelitian

tersebut.

c. adanya karya bersama" hasil dari penelitian tersebut akan tercipta karya bersama.

3. Fungsi atau manfaat kolaborasi

Menurut Katz dan Martin (lrianti, 2016) kolaborasi memberikan keuntungan bagi anggota

kolaborasi antara lain,

a. transferpengetahuan,

b. bertambahnyawawasan

c. menumbuhkankreativitas.

d. akan terjalin komunikasi intelektual yang intens antara sesama ilmuwan,

e. dapat meningkatkan produktivitas dalam berkarya.
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III. Hasil Penelitian

Data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik dokumentasi sesuai

dengan langkahJangkah atau prosedur yang dikemukakan diatas, selanjutnya akan

dideskripsikan secara berurut berdasarkan tahun penerbitan 2015-2018 dari semua

artikel Jumal PK dan dicari tingkat kolaborasinya.

Tabel l. Tingkat Kolaborasi Pengarang Artikel Pada Jurnal Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2015-2018

Tahun Nm Ns Total

Tingkat
Kolaborasi

(c)

I

-) ll 1,1 0,21

2 2016 J ll t4 0,21

3 2017 2 5 7 0,14

) 5 7 0,14

Total l0 32 42 0,23

Pengarang Artikel

Dari data yang ada di tabel dapat dilihat bahwa dari semua artikel yang dimuat

di Jumal Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2015-2018 yang bojumlah 42

artikel, hanya 10 artikel yang dikarang secara berkolaborasi. Artinya jumlah artikel

yang pengarang-nya individual lebih banyak dari pada artikel yang dikarang oleh

pengarang yang berkolaborasi. Jumal PK ini jumal tentang pendidikan, ilmu

pendidikan berkembang terus dengan pejat, seharusnya artikel yang dihasilkan oleh

para ilmuan bidang ilmu pendidikan ini lebih banyak berkolaborasi, dengan cara

berkolaborasi otomatis perkembangan ilmu dan keahlian dari masing-masing

pengarang bisa disatukan dalam sebuah artikel. Dengan demikian karya yang

No

2015
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Dari tabel juga bisa dilihat bahwa tingkat kolaborasi pengarang artikel pada

Jumal PK dari tahun 2015-2018 justru menurun, tahun 2015-2016 tingkat kolaborasi

mencapai 0,21, total artikel yang dikarang secara berkolaborasi sebanyak 6 artikel,

setiap tahunnya terdapat 3 artikel yang dikarang secara berkolaborasi. Tahun 2017-

2018 tingkat kolaborasi hanya 0,14, artikel yang dihasilkan oleh pengarang yang

berkolaborasi hanya 4 artikel, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Seharusnya setiap

tahun tingkat kolaborasi artikel harus meningkat karena ilmu berkernbang setiap

tahunnya cukup pesat, dengan dernikian seharusnya hasil penelitian atau artikel di

Jumal PK juga harus lebih sernpuma dengan cara memperbanyak artikel yang

dihasilkan oleh pengarang yang berkolaborasi.

Tingkat kolaborasi pengarang secara keseluruhan dari tahun 201 5-2016 hanya

0,23. Artinya tingkat kolaborasi artikel tersebut cukup rendah. Diduga artikel yang

dimuat pada Jumal PK tidak ada batasan antara artikel yang dihasilkan oleh individual

atau berkolaborasi atau para ilmuan menganggap bahwa bidang ilmu yang dikaji

tidak membutuhkan kolaborasi antara satu pengarang dengan pengarang lainnya.

Alangkah baiknya artikel yang dimuat lebih diutamakan artikel yang dihasilkan oleh

pengarang yang berkolabo;asi, dangan demikian ilmuan akan lebih termotivasi untuk

berkolaborasi dalam melakukan penelitian, sehingga karya yang dihasilkan secara

berkolaborasi akan lebih banyak dan hasilnya juga akan lebih sanpuma, karna

keahlian masing-masing ilmuan apabila disatukan aklan matghasilkan karya yang

sempuma. Dengan demikian artikel yang dimuat di Jumal PK lebih dinikmati oleh

para pembac4 karena artikel yang dimuat di Jumal PK terus berkembang sesuai

pe*embangan dunia pendidikan.

Menurut Subramanyam Apabila nilai C >0 dan C<0,5 atau 0<C<0,5

dikatakan bahwa hasil penelitian pada bidang x ditulis secara individual lebih besar

dibandingkan dengan banyaknya hasil penelitian yang ditulis secara berkolaborasi.

Artinya, pelaksanaan penelitian pada bidang tersebut tidak sanuanya memerlukan

bantuan dan atau pendekatan dari disiplin ilmu, lembaga panelitian dan ahli lainnya.

Seharusnya untuk dunia pendidikan sangat diperlukan tingginya tingkat kolaborasi

dihasilkan akan lebih sempuma dan ilmu yang ada dalam anikel yang ada di Jumal

PK lebih beragam dan sesuai perkembangan zaman.



pengarang karena ilmu pendidikan itu berkembang cukup pesat dan ilmu pendidikan

itu tercipta dari gabungan beberapa ilmuwan dan sangat perlu beberapa ilmuwan itu

untuk melakukan penelitian secara berkolaborasi untuk menyelesaikan

perkembangan dan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, ini sesuai

dengan pendapat Jonshon dan Stanne.

Kernudian Katz dan Martin (Maryono, 2017) menjelaskan kolaborasi riset

dalam ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai kerjasama antara peneliti untuk

mencapai suatu tujuan yaitu memproduksi pengetahuan ilmu baru. Kolaborasi dalam

penelitian berlangsung apabila dua orang peneliti atau lebili beke4'a sama, dalam

sebuah kegiatan masing-masing memberikan sumbangan sumber daya dan usaha

baik intelektual maupun fisik. Dari penjelasan tersebut bahwa kolaborasi dalam

mengonbangkan ilmu baru sangat diperlukan, terlebih di bidang ilmu pendidikan

karena ilmu pendidikan selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Apabila

peneliti atau ilmuwan dalam bidang pendidikan selalu berkolaborasi dalam

mengembangkan dan manproduksi ilmu baru akan membuat ilmu pengetahuan di

bidang pendidikan berkembang lebih cepat. Dengan demikian perkembangan

pengetahuan di bidang ilmu pendidikan tersebut lebih cepat bisa dinikmati oleh

semua kalangan.

Tingkat kolaborasi sangat diperlukan oleh perpustakaan, yaitu untuk sebagai

alat bantu seleksi bahan pustaka, seperti jumal, buku. Karena dalam ilmiah kolaborasi

(kerja sama) lebih baik daripada satu orang, hasil karya yang dihasilkan secara

bersama-sama akan lebih sempuma dari pada hasil karya sendiri-sendiri, dalam

penambahan koleksi khususnya jumal, pustakawan seharusnya memilih jumal yang

artikel di dalamnya dikarang oleh pengarang yang berkolaborasi.



Jumal PK memuat artikel-artikel yang bagus dan berkualitas dalam bidang

ilmu pendidikan karena artikel yang dimuat sesuai dengan perkernbangan ilmu

pengetahuan, tetapi untuk selanjutnya sebaiknya Jumal PK memuat artikel-artikel

yang dihasilkan oleh pengarang yang berkolaborasi, agar artikel-artikel yang dimuat

lebih sempuma dan ilmu pengetahuan yang disajikan sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan terbaru.

Perpustakaan UNP dalam melanggan jumal sebaiknya lebih seleksi untuk

memilih jumal, di dalam Jumal PK artikel yang dimuat sesuai dengan jurusan yang

ada di LINP, yaitu tentang ilmu pendidikan dan keguiuan, walaupun artikel yang

dimuat banyak dihasilkan oleh pengarang secara individual, jadi Jumal PK masih

perlu dilanggan oleh Perpustakaan UNP karena bisa mernbantu mahasiswa yang

membutuhkan artikel tentang ilmu pendidikan.
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IV. Penutup

1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil simpulan bahwa tingkat

kolaborasi pengarang pada Jumal Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2018 adalah

0, 23. Artinya artikel pada Jumal Jumal Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2018

lebih banyak dihasilkan oleh pengarang secara individual daripada yang dihasilkan oleh

pengarang secara berkolaborasi.

2. Saran

Pengkajian ini merupakan pengkajian sederhana, cakupannya sangat sedikit,

sehingga diperlukan pengkajian lanjutan untuk pengernbangan kajian bibliometrika

khususnya mengenai kolaborasi pengarang. Penelitian ini hanya mengkaji tingkat

kolaborasi pengarang pada suatu jumal ilmiah yang merupakan kumpulan dari artikel

bidang ilmu pendidikan, sehingga untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kolaborasi

pengarang, misalnya untuk mengetahui alasan jumal pendidikan dan Kebudayaan untuk

mernilih artikerl yang ditulis oleh pengarang tunggal dan pengarang berkolaborasi. Untuk

penelitian selanjutnya perlu ditambahkan dalam metodologi pengambilan data dengan

wawancara secara langsung kepada Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya alangkah baiknya apabila Jumal Pendidikan dan Kebudayaan lebih

banyak mernuat artik:l yang dihasilkan oleh pengarang yang berkolaborasi, sehingga para

ilmuan akan lebih semangat untuk melalorkan kolaborasi sesama ilmuan, dengan

demikian akan tercipta karya yang lebih sernpuma dimasa yang akan datang.
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Tinpkat kolaborasi pengarang sangat diperlukan oleh perpustakaan, yaitu sebagai

alat bantu seleksi bahan pustaka, seperti jumal, buku. Karena dalam ilmiah kolaborasi

(kerja sama) lebih baik dari pada satu orang, dalam penambahan koleksi Pustakawan

seharusnya memilih koleksi yang artikel di dalamnya dikarang oleh pengarang yang

berkolaborasi.
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Angket Penelitian

Evaluasi Penggunaan Online Public Access Catalog (OPAC) di Perpustakaan Universitas
Negeri Padang

Identitas Responden

Nama :

Fakultas :

Jurusan :

Keterangan

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS :Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju

No

Pernyataan Jawaban

SS S TS

I Saya betah berada di Perpustakaan UNP karena
ketika saya butuh aliran listrik tersedia di meja
belajar

2 Di Perpustakaan UNP suhunya sejuk mernbuat
tubuh saya nyaman

3 Ketika belajar di Perpustakaan UNP saya
terganggu dengan suara-suara orang di sekeliling
saya.

,+ Ketika belajar di Perpustakaan LI'NP nrembuat
saya semangat kama ruangan cukup terang

5 Kalau menggunakan Wifi saya lebih suka di
Perpustakaan UNP karena jaringannya cepat

6 Saya malas belajar di Perpustakaan UNP karena
sangat panas

7 Belajar di Perpustakaan UNP membuat saya
nyaman karena tidak bising
Saya sangat sulit untuk menemukan aliran listrik
di Perpustakaan UNP

9 Cahaya di Perpustakaan UNP terlalu terang
mernbuat mata saya silau

10. Saya malas menggunakan Wifi di Perpustakaan
UNP karena intemetnya sering mati

lt. Saya terganggu belajar di Perpustakaan UNP
karena tidak tersedia meja belajar untuk pribadi

12. Kalau belaj ar di Perpustakaan UNP sering
mernbuat mata saya tidak nyaman karena Cahaya
lampu sangat redup

STS

8.


