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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.



Kata Pengantar

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
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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

i



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

4. 201 8



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.

c



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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