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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menumbuhkan berbagai 

macam sumber informasi dari berbagai sub-disiplin ilmu pengetahuan yang 

dituangkan dalam buku-buku teks, jurnal penelitian, majalah dan lain sebagainya. 

Nurfiri (2010: 115) mengemukakan bahwa Islam dan peradabannya tak 

terlepaskan dengan bahasa Arab sebagai bahasa Al- Qur’an dan Hadis serta sub 

disiplin ilmu yang tentunya juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia 

ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan 

menjadi berkembang bukan hanya sebatas ilmu yang menguraikan masalah ibadah 

saja seperti ilmu fikih, tauhid, hadis, dan akhlak saja namun juga ilmu umum 

seperti ilmu sejarah, sastra, peradaban, filsafat, tasawwuf, politik dan pranata 

sosial, bahkan ilmu metodologi pun seperti ilmu manthiq, ushul fiqih, ushul al-

tafsir, nahwu, balaghah dan lain sebagainya juga mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan. 

  Kaitannya dengan subdisiplin agama Islam berbagai sumber referensi 

tentunya banyak sekali yang telah terbit dan tersebar. Sebagai contoh dapat dilihat 

pada lembaga informasi, penelitian, pendidikan dan perpustakaan utamanya 

perpustakaan yang berbasiskan Islam baik perpustakaan perguruan tinggi, 

madrasah (ibtida’iyah, tsanawiyah, aliyah) maupun perpustakaan pondok 
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pesantren dengan basis salaf atau kalaf.  Miswan (2010: 20) mengungkapkan 

bahwa fungsi utama setiap perpustakaan atau pusat dokumentasi adalah 

mengumpulkan, memelihara, mengolah, memanfaatkan, dan menyediakan 

informasi kepada pemakai. Agar nantinya informasi tersebut dapat disampaikan 

dan terlihat manfaatnya secara nyata maka dalam penerapannya haruslah 

dilakukan suatu pengorganisasian informasi sesuai dengan standar pengelolaan 

yang benar.  

  Salah satu standard dalam pengorganisasian  informasi di perpustakaan 

terutama pada perpustakaan perguruan tinggi, sebagaimana terdapat dalam SNI 

perpustakaan 7330: 2009 disebutkan bahwa pengorganisasian materi perpustakaan 

materi perpustakaan meliputi kegiatan deskripsi, penentuan tajuk subyek, 

deskriptor serta kegiatan bibliografis lainnya untuk keperluan penyimpanan sarana 

temu kembali dokumen di perpustakaan. Chowdury (2007: 4) juga menyebutkan 

beberapa acuan standar (tools) yang digunakan dalam pengorganisasian informasi 

di perpustakaan meliputi: catalogue code contohnya (AACR2), bibliographic 

format contohnya (MARC 21), subject heading contohnya (LCSH) dan authority 

control contohnya (DDC, LC, UDC). 

  Chowdhury (2007: 4) juga memberikan outline kegiatan pengorganisasian 

informasi di perpustakaan salah satunya adalah kegiatan pengindeksan subyek 

sebagai upaya untuk menyediakan sarana akses informasi melalui pendekatan 

subyek. Berkaitan dengan kegiatan pengorganisasian informasi di perpustakaan 

salah satunya melakukan pengindeksan subyek, tentunya diperlukan adanya suatu 

keseragaman melalui vocabullary control terhadap subyek yang dipilih demi 
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kelancaran dan keberhasilan didalam proses temu kembali informasi. 

Keseragaman melalui vocabullary control pada subyek tersebut nantinya sangat 

mempengaruhi perolehan (recall) dan ketepatan (precission) didalam sistem temu 

kembali informasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna terhadap 

informasi yang mereka butuhkan. Canncastianto (2003: 2) mengungkapkan 

dengan adanya control terhadap subyek yang digunakan nantinya para pengguna 

perpustakaan akan temudahkan dalam pencarian koleksi bahan pustaka secara 

cepat dan tepat melalui bahasa alami yang diketahuinya ke dalam istilah yang 

digunakan (kosa kata terkontrol). Kosa kata terkontrol tersebut nantinya akan 

memperbesar kemungkinan terjadinya kesesuaian (match) antara informasi yang 

dicari dengan informasi yang ditemukan.   

 Pentingnya perpustakaan menentukan pengindeksan subyek melalui 

vocabulary control utamanya pada subyek koleksi Islam, mengingat bahwa 

bidang kajian Ilmu Islam sangatlah kompleks. Bahkan jika melihat diantara 

koleksi Islam tersebut selain koleksi buku-buku terjemahan, adapun koleksi yang 

murni berbahasa Arab atau apa yang biasa disebut masyarakat dengan sebutan 

“kitab kuning”. Menjadi permasalahan tersendiri bagi perpustakaan khususnya 

perpustakaan yang berbasiskan Islam karena koleksi  kitab tersebut memiliki 

beberapa keunikan (Bruinessen, 2012): 

1. Judul kitab kuning sebagian besar tidak mencerminkan pokok bahasan atau 

subyeknya secara jelas. Tentu para pengguna disini jika tidak menelusur 

dengan melalui subyek akan kesulitan, apa lagi bagi mereka yang masih awam. 

Dapat dicontohkan sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Bibliografi Kitab Raudhah al Thalibin 

 

DDC: 297.404.ABI r 

Judul: Raudhah al Thalibin 

Creator: Abi Zakariya, Yahya bin Syarof al 
Nawawi al Damsyiq 

Publisher: Beirut: Daar al Kutub al Iimiyah, 1992 

Subject: FIKIH MADZHAB SYAFI’I 

Description: 686m; 24 cm 

 

  Judul kitab “Raudhah al Thalibin” yang dikarang oleh Abi Zakariya 

Yahya bin Syaraf al Nawawi al Damsyiq, jika diterjemahkan kedalam dalam 

bahasa Indonesia artinya adalah “Taman bagi para penuntut ilmu”. Sekilas 

pengguna akan beranggapan bahwa mungkin saja kitab tersebut menggambarkan 

tentang suatu taman atau kebun, akan tetapi setelah dibaca ternyata kitab tersebut 

berisi bahasan mengenai masalah Fikih Madzhab Syafi’i atau hukum Islam yang 

berpedoman pada pemikiran Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy 

Syafi’i. 

2. Nama – nama pengarang kitab kuing kebanyakan adalah orang Arab, dimana 

termasuk dalam kategori nama yang cukup rumit dan banyak variasinya. 

Seseorang dapat memiliki lebih dari tiga nama sekaligus yang terdiri dari nama 

sendiri, kunyah (julukan), nama keluarga, atau nama yang menunjukkan dari 

asal marga tertentu. Sebagai contoh seperti: Imam Syafii Abu Abdullah 
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Muhammad bin Idris, Muhammad Ibnu Idris Ibnu Abbas Ibnu Ustman Ibn 

Syafii Ibn Sya’ib Ibn Ubaid Ibnu Abdi Yasid Ibnu Hasyim Ibn Mutholib Ibnu 

Abdi Manaf.  

  Realita dilapangan mengenai pelaksanaan vocabulary control atau yang 

biasa disebut dengan subject authority pada koleksi kitab kuning apakah sudah 

dapat dikatakan berjalan dan diterapkan dengan baik, tentunya masih belum. Hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, salah satunya pada 

penelitian Ansor (2011) mengenai Subject Authority Control pada koleksi kitab 

kuning di Perpustakaan Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur’an (STKQ) Al – Hikam 

Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya terdapat 

penggunaan kosa kata yang tidak seragam dan konsisten. Data menunjukkan 

beberapa kosa kata yang tidak konsisten meliputi:  

(1) Akhlaq dengan Akhlak; (2) Al – Quran dengan 
Quran; (3) Bahasa Arab – Nahwu dengan Bahasa Arab 
– Nahwu Shorof; Bahasa Arab – Tata Bahasa; (4) Fiqh 
dengan Fiqih; (5) Hadis dengan Hadits; (6) Hukum 
Perkawinan dengan Hukum perkawinan (Islam), Nikah, 
Pernikahan; (7) Al – Quran – Tajwid dengan  Tajwid; 
(8) Islam – Sejarah dengan Tarikh Islam, Sejarah Islam; 
(9) Ulumul Quran dengan Al quran, ilmu; (10) Ushul 
Fiqh dengan Ushul Fiqih; (10) Ahli, hadis, dengan 
hadis, ahli (11) Islam sebagai pedoman hidup dengan 
Islam pedoman hidup; (12) Sirah Nabi Muhammad 
SAW dengan Nabi Muhammad SAW – Biografi.  

 

  Ketidak konsistenan yang terjadi di Perpustakaan Sekolah Tinggi Sekolah 

Tinggi Kuliyatul Qur’an (STKQ) Al – Hikam Depok tersebut disebabkan ketidak 

tepatan didalam menggunakan buku pedoman dalam penentuan tajuk. Pustakawan 
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pengindeks dalam hal ini tidak taat azaz dalam pemilihan kosa kata yang tepat, 

dan tidak bisa mengontrol kosa kata sinonim, homograf dan menggubungkan 

istilah berdasarkan makna.  

  Merujuk pada hasil penelitian diatas, dapat diindikasikan bahwa tidak 

adanya suatu vocabullary control pada subyek yang dipergunakan secara 

konsisten didalam mengindeks nantinya dapat juga berdampak pada nisbah 

perolehan (recall ratio) dan nisbah ketepatan (precision) dalam sistem temu 

kembali informasi. Belum lagi jika tidak adanya acuan penunjukan sebagai 

penggubung didalam OPAC (Online Public Acces Catalogue) seperti istilah 

“lihat” (see) dan “lihat juga” (see also) sebagai penghubung antara bahasa yang 

dipergunakan oleh pustakawan dengan bahasa yang dipergunakan oleh pengguna, 

sebagaimana yang terdapat pada katalog manual. Hal tersebut tentunya akan 

diperoleh hasil yang tidak maksimal didalam melakukan suatu penelusuran. 

Akibatnya yang terjadi pengguna didalam menelusur informasi tidak 

mendapatkan hasil yang maksimal karena tidak dapat memenuhi akan informasi 

yang mereka cari.  

   Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah 

satu perpustakaan universitas negeri Islam dikota Malang dibawah naungan 

DEPAG dan memegang peranan penting didalam sivitas akademika perguruan 

tinggi yaitu sebagai jantung universitas. Secara garis besar koleksi perpustakaan 

sudah dikelola dengan sistem automasi namun belum diketahui secara pasti 

bagaimana mengenai penerapan vocabullary control pada subyek atau yang 

disebut subject authority dan kaitannya dengan relevansinya dalam sistem temu 
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kembali informasi khususnya pada koleksi kitab kuning perpustakaan. Kitab 

kuning tersebut banyak dijadikan sumber kajian dan referensi mengingat bahwa 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi yang berbasis 

Agama Islam dan sebagai sarana pembelajaran kitab – kitab tersebut banyak 

dijadikan sebagai sumber referansi.  

   Perpustakaan juga memiliki Saudian Arabian Corner dan banyak sekali 

kitab-kitab terutama dalam bidang kajian Islam atau apa yang disebut dengan 

istilah kitab kuning. Berbeda seperti corner pada umumnya Saudian Arabian 

Corner yang dimiliki oleh Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang merupakan corner yang memang asli dimiliki dan dikelola oleh 

perpustakaan (bukan hanya numpang). Dalam pengorganisasian informasi 

perpustakaan juga memiliki kebijakan yang berbeda untuk pedoman yang 

digunakan dalam pengelolaan khususnya koleksi kitab kuning tersebut. Kebijakan 

dilakukan mengingat karena pedoman yang digunakan pada koleksi umum dirasa 

masih kurang mewadahi jika digunakan sebagai pedoman koleksi kajian Islam 

yang cukup kompleks. Pedoman dalam pengorganisasian informasi yang berbeda 

dengan koleksi umum adalah dalam hal penggunaan sistem klasifikasi dan tajuk 

subyek. Khusus untuk sistem klasifikasi perpustakaan kini telah mengembangkan 

dengan memadu antara sistem klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification) 

seksi Islam dengan Sistem Klasifikasi Islam versi DEPAG, dimana merupakan 

sistem klasifikasi yang pernah digunakan sebelumnya. Melihat fenomena ini 

sangat kontras dengan sistem tajuk subyek yang digunakan, dalam penerapannya 

ternyata perpustakaan tidak melakukan pengembangan lebih lanjut sebagaimana 
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yang dilakukan pada sistem klasifikasi yang digunakan. Padahal didalam 

pengorganisasian informasi tersebut terutama dalam hal pengindeksan subyek 

penggunaan pedoman tajuk subyek tersebut sangatlah penting demi terciptanya 

suatu vocabullary control pada subyek dan nantinya secara otomatis juga 

berdampak pada kelancaran sistem temu kembali informasi di perpustakaan. 

Berdasar pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai Relevansi dan Penerapan Subject Authority dalam 

Sistem Temu Kembali Koleksi Kitab Kuning Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

  Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas 

adalah:  

a. Bagaimana relevansi sistem temu kembali informasi melalui pendekatan 

subject authority koleksi kitab kuning pada Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang? 

b. Bagaimana penerapan Subject Authority koleksi kitab kuning pada Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

   Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Relevansi sistem temu kembali informasi melalui pendekatan subject 

authority koleksi kitab kuning pada Pusat Perpustakaan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

b. Penerapan Subject Authority koleksi kitab kuing pada Pusat Perpustakaan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Manfaat Praktis 

  Mampu memberikan masukan kepada perpustakaan untuk senantiasa 

memperhatikan sistem temu kembali informasi dan penerapan subject authority 

utamanya pada koleksi kitab kuning, dimana merupakan sumber kajian dan 

referensi penting didalam hal bidang kajian subdisiplin Agama Islam. 

 

1.4.2. Manfaat Akademis 

  Memperkaya kajian ilmu informasi dan perpustakaan yang berkaitan 

dengan subject authority koleksi perpustakaan, di mana penelitian mengenai 

masalah ini dapat dikatakan masih cukup terbatas didunia perpustakaan, 

khususnya di Departemen Ilmu Informasi Perpustakaan Fakultas Sosial dan 

Politik Universitas Airlangga. 
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1.5. KAJIAN TEORITIK 

1.5.1. Konsep Relevansi dalam Sistem Temu Kembali  

1.5.1.1 Sistem Temu Kembali Informasi 

  Ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan suatu perpustakaan 

adalah dilihat melalui layanannya. Salah satu bagian penting dari layanan 

perpustakaan adalah dalam hal sarana temu kembali informasi (information 

retrieval system). Hasugian (2006: 73) mengemukakan sistem temu kembali 

informasi merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, kemudian memanggil 

(retreive) suatu dokumen dari suatu simpanan (file) sebagai jawaban atas 

permintaan informasi. Dalam sistem temu kembali tersebut terdapat suatu upaya 

untuk mencocokkan antara informasi yang dibutuhkan dengan item yang ada. 

Berdasar pada konsep sistem temu kembali tersebut dapat diasumsikan bahwa 

dalam sistem temu kembali informasi memiliki sejumlah kegiatan, di mana 

meliputi proses penyimpanan, penyediaan representasi, proses mengidentifikasi 

serta proses penelusuran dokumen yang relevan pada database.  

  Pada sistem temu kembali ini pengguna dihadapkan pada suatu fasilitas 

layanan di mana mereka dapat menemukan suatu informasi yang dibutuhkan. Jadi 

yang perlu diperhatikan dalam sistem temu kembali informasi tidak hanya dalam 

hal penyediaan sistem sebagai sarana temu kembali, akan tetapi yang juga perlu 

diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan sumber informasi yang sesuai dengan 

kaidah tata kelola yang benar. Hal tersebut nantinya agar proses didalam temu 

kembali menjadi lebih cepat dan tepat sesuai dengan permintaan pengguna.   
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  Sebagai sebuah sub-himpunan dari komunikasi, maka simpan dan temu 

balik informasi dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Berbicara mengenai temu 

balik informasi, maka yang dimaksud di sini adalah temu balik dokumen. 

Dikatakan merupakan temu balik dokumen karena dokumen tersebut merupakan 

suatu wadah penyimpanan dari sebuah informasi. Pada dokumen tersebutlah 

dilakukan suatu proses pengindeksan agar nantinya memudahkan didalam temu 

kembali.  

  Kerangka kerja perpustakaan yang berfokus pada proses pengorganisasian 

informasi di suatu pihak dan pencarian kembali informasi dipihak lain, 

sebagaimana digambarkan pada sebuah diagram oleh Lauren B. Doyle dalam 

Miswan (2003 : 1): 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1. Diagram Lauren B. Doyle 

 

  Merupakan gambaran dari kegiatan perpustakaan dalam rangka 

menyediakan sarana sistem temu kembali informasi kepada pengguna, terbagi 

menjadi 2 macam tahap yaitu input dan output. Tahap input merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh perpustakaan, dimana semua bahan pustaka atau rekaman 

informasi diorganisir, diolah, dikatalog, diklasifikasi (analysis) yang 
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menghasilkan susunan bahan pustaka (file) dan wakil ringkas baha pustaka yang 

berupa katalog, bibliografi, indeks dan lain sebagainya (Index or condensed 

representation). Untuk tahap output adalah kegiatan temu balik informasi oleh 

pengguna perpustakaan. Pengguna dapat langsung menelusur kesusunan lokasi 

(file) atau menelusur melalui sistem katalog (Index or condensed representation) 

terlebih dahulu. Cara pertama biasanya dilakukan apabila pemakai telah 

mengetahui betul lokasi buku yang ia cari. Sedangkan cara kedua biasanya 

dilakukan apabila pemakai belum mengetahui letak informasi yang dia perlukan, 

atau dia telah mengetahuinya namun ingin melengkapi dengan sumber-sumber 

informasi lain.  

 Sistem temu kembali informasi pada umumnya dibentuk oleh bahasa dan 

kriteria pencocokan yang dirancang bangun untuk penelusuran informasi pada 

koleksi informasi tertentu. Wujud nyata dari sistem temu balik informasi ini yaitu 

berupa fasilitas teknis tertentu seperti katalog, thesaurus, komputer dan lain 

sebagainya.  

  Manning (2008: 3) dalam bukunya yang berjudul Introduction Information 

Retrieval mengungkapkan adapun tujuan dari adanya sistem temu kembali 

informasi yaitu:  

1.  Untuk memproses koleksi dokumen yang besar dengan cepat.  

2. Memungkinkan operasi pencocokan lebih fleksibel.  

3. Memungkinkan pengambilan peringkat sebagai prioritas didalam penelusuran 

sesuai dengan kebutuhan.  
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1.5.1.2 Relevansi Sistem Temu Kembali Informasi 

  Ssebuah system dalam penerapannya perlu dikaji apakah telah memenuhi 

keinginan pengelolanya maupun pengguna yang memanfaatkan. Attia (2013:1) 

mengungkapkan bahwa sebuah sistem pencarian informasi terdiri dari kumpulan 

dokumen, permintaan pengguna, mesin pencarian, dan modul peringkat. 

Dijabarkan bahwa ketika pengguna mengungkapkan kebutuhan informasi mereka 

menggunakan permintaan melalui kata kunci (query) yang nantinya akan 

diterjemahkan oleh sebuah sistem pencari. Jadi disini tantangan dari sebuah sistem 

pencari adalah seberapa besar relevansinya untuk dapat menemukan sejumlah 

dokumen yang diminta oleh pengguna. Relevansi juga dapat dikatakan sebagai 

suatu komponen inti dalam sistem temu kembali informasi, karena menunjukkan 

seberapa jauh sebuah sistem tersebut dapat menemukan sejumlah dokumen yang 

diminta.  

  Pada penilaian suatu relevansi terdapat dua hal penting yang dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sistem temu kembali sesuai dengan 

istilah yang di formulasikan, yaitu perolehan (recall) dan ketepatan (precision).   

1. Perolehan (Recall)  

  Recall merupakan istilah yang digunakan untuk dokumen terpanggil yang 

relevan dengan pertanyaan (query) yang dimasukkan pengguna dalam suatu 

sistem temu balik informasi. Chowdhury (2007: 205) menyebutkan bahwa recall 

adalah bagaimana kemampuan suatu sistem untuk memanggil dokemen yang 

relevan”. Ricardo (1999: 75) mengungkapkan recall berhubungan dengan 

keterpanggilan dokumen yang relevan dalam suatu sistem. Dapat diartikan bahwa 
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recall (perolehan) kemampuan suatu sistem temu kembali dalam menemukan 

dokumen yang relevan melalui query. Dapat dirumuskan recall ratio (nisbah 

perolehan) dengam melakukan perbandingan antara jumlah dokumen yang 

terpanggil dari sistem dengan jumlah total dokumen relevan dengan database x 

100%.  

 

 

 

 

Ket Ra : Jumlah dokumen relevan yang terpanggil (dalam sistem)   

           R  : Jumlah dokumen relevan yang ada dalam database (file) 

 

  Walaupun nisbah perolehan merupakan unsur penting di dalam atribut 

sebuah sistem temu kembali informasi, nisbah itu sendiri tidak berarti apa-apa. 

Hal tersebut dikarenakan mungkin saja penelusuran memperoleh perolehan 

maksimum dengan menemu balik seluruh dokumen sehingga menghasilkan 

nisbah perolehan 100%. Dalam hal ini dapat terjadi apabila koleksi yang tersedia 

sangat sedikit, sehingga penelusuran semua dokumen dapat dilakukan dengan 

mudah.  

 

2. Ketepatan (precision) 

  Kerangka perolehan recall sebenarnya bukan inti dari ukuran efisiensi 

sebuah sistem temu balik informasi dalam konsep relevansi. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa ternyata sistem melalui pengindeksannya bertugas 
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menghilangkan sebanyak mungkin dokumen yang tidak relevan dan sekaligus 

menemu balik dokumen yang relevan sebanyak mungkin. Untuk itu diperlukanlah 

suatu metode pengukuran dalam mengukur kemampuan sebuah sistem temu 

kembali sebagai penyaring dokumen yang tidak diperlukan, oleh karena itu 

muncullah dengan apa yang disebut ketepatan (precission). Ricardo (1999: 75) 

precision berhubungan dengan ketepatan dokumen yang terambil dalam suatu 

sistem. Manning (2008: 5) mengungkapkan didalam precission ini yang menjadi 

core adalah apa informasi yang diperoleh tersebut relevan dengan informasi yang 

dicari.  

  Dapat rumuskan bahwa untuk mencari precision dilakukan perbandingan 

antara jumlah dokumen terpanggil yang relevan dengan kebutuhan, dengan 

jumlah dokumen yang terpanggil dalam pencarian.  

 

 

    

 
Ket Ra : Jumlah dokumen yang terpanggil dan relevan dengan kebutuhan   

           A  : Jumlah dokumen yang terpanggil dalam pencarian 

 

Tabel I.2 Recall and precision, dimana a, b, c dan d merupakan nomor kode dari dokumen pada 

masing-masing kelas (Donald, 1990: 149). 

 Relevant Not Relevant Total 

Retreived a b a + b 

Not Retreived c  d  c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d = N 
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Berdasar pada tabel dapat diturunkan suatu rumus perhitungan sebagai berikut: 

Recall  =        a  

          a + c 

Precision =       a 

         a + b 

 

3. Perhitungan Recall and Precision 

   Suatu file dalam sebuah database menyimpan 100 dokumen. Pada suatu 

penelusuran dengan menggunakan query  “Akhlak” ternyata diperkirakan ada 10 

dokumen terambil (retrieved) dengan menggunakan query tersebut, akan tetapi 

dalam kenyataannya setelah dilakukan suatu penelusuran hanya 4 dokumen yang 

terambil dalam pencarian sedangkan 6 dokumen lain tidak terambil karena 

mungkin tidak/ kurang relevan. Disisi lain ternyata diketahui bahwa terdapat 2 

dokumen lain relevan dengan query dalam file database, akan tetapi tidak 

terambil (not retrieved). Untuk menghitung rasio recall and precision tersebut 

digunakan table sebagai berikut: 

Tabel I.3 Perhitungan recall and precision 

 Relevant Not Relevant Total 

Retreived 4 (a) 6 (b) 10 

Not Retreived 2 (c)  88 (d)  90 

Total 6 94 100 

  

  Berdasar pada tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan dengan 

mengacu kepada rasio yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk menghitung 
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rasio recall, terlebih dahulu ditentukan jumlah dokumken relevan yang terambil, 

berdasar data tabel yaitu a, sedangkan jumlah dokumen relevan yang ada dalam 

database adalah a + c. Dengan demikian rasio recall (R) tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

  R  =       a 

                       a  +  c 

      =       4 

            4  + 2   

=  0, 66 x 100 %  

=  66%    

 recall ratio diperoleh sebesar 66%  

 

  Selanjutnya untuk menghitung precission, hal yang sama pada perhitungan 

recall diberlakukan yaitu jumlah dokumen relevan yang terambil adalah a, 

sedangkan jumlah dokumen yang terambil dalam pencarian adalah a + b. Dengan 

demikian precision rasio (P) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

        Precision   =    a 

                   a + b 

       =   4 

        4 + 6  

      =  0,40 x 100%  

    = 40%   

precision     ratio diperoleh sebesar 40% 
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  Suatu sistem temu kembali informasi dapat dikatakan ideal apabila 

diperoleh antara recall dan precision yang sama besarnya (1:1), Lee Pao dalam 

Hasugihan (2006 : 76). Apabila dari hasil penelusuran dapat menunjukkan 

ketepatan (precision) yang tinggi walaupun daya perolehannya rendah, maka 

suatu sistem temu kembali informasi tersebut dapat dikatakan efektif (Rowley 

dalam Hasugihan, 2006 : 76)  

 

1.5.2. Subject Authority 

Agar nantinya koleksi perpustakaan dapat diketemukan kembali oleh 

pengguna, maka diperlukan suatu pengorganisasian dengan cara yang sistematis. 

Koleksi sebagai bahan informasi tersebut dapat bervariasi bentuknya seperti: 

buku, majalah, laporan, kumpulan karya, lembaran lepas, gambar, peta, bahan – 

bahan audio visual dan lain sebagainya. Makin besar bahan informasi tersebut 

makin kompleks pula pengorganisasiannya.  

Kaitannya dengan katalog, bentuk katalog pun bermacam – macam. Pada 

konteks ini akan disebutkan salah satu jenis katalog yaitu katalog subyek. Dalam 

hal ini berarti terdiri dari satu aspek yaitu tajuk subyek. Dalam katalogisasi, proses 

pembuatan tajuk subyek tersebut disebut dengan istilah mengkatalog subyek yaitu 

dengan mendaftarkan dibawah satu kata atau frase yang seragam semua bahan 

pustaka tentang suatu subyek tertentu.  

  American Library Association dalam Kailani (1999: 3) menjelaskan 

pengertian subject authority sebagai berikut: “Subyek heading is a word or a 

group of words indicating a subject under which all material dealing with the 
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same theme is entered in a catalog or bibliography, or is arranged in a file”. Lasa 

(2009: 330) mendefinisikan tajuk subyek atau Subject Authority merupakan suatu 

kata, istilah, frase yang menunjukkan subyek, dan berfungsi untuk menempatkan 

suatu dokumen dengan tema yang sama ke dalam katalog atau bibliografi. Intner 

(2001: 145) subyek authority didefinisikan sebagai suatu kosa kata terkontrol 

(vocabulary control) dan berstruktur untuk menyatakan suatu konsep subyek 

bahan pustaka.  Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tajuk subyek merupakan 

suatu istilah terkontrol atau frase yang digunakan pada katalog untuk menyatakan 

tema atau topik suatu bahan pustaka.  

  Berbeda dengan bahasa alamiah, dalam kosa kata terkontrol ini istilah 

yang digunakan untuk menentukan kandungan isi suatu dokumen telah dibakukan 

dalam suatu daftar indeks yang disusun secara alfabeltis. Penyusunan secara 

alfabetis tersebut biasa dilakukan pada Sears List of Subject Heading, Library of 

Congress Subject Heading, Macro Economics Thesaurus, DDC indeks, dan lain 

sebagainya. Hasugian (2006: 78) mengungkapkan terdapat beberapa keunggulan 

dari penggunaan kosa kata terkontrol ini utamanya dalam sistem temu kembali 

informasi antara lain:  

a. Proses penyusunan dan temu kembali informasi lebih efisien., dimana dengan 

menggunakan kosa kata terkontrol tersebut maka ketepatan dari dokumen yang 

terambil dengan kebutuhan pengguna dapat diperoleh dalam waktu yang 

relative singkat. 
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b. Memiliki representasi dokumen yang konsisten. Hal tersebut dikarenakan kosa 

kata atau istilah yang digunakan dalam pengindeksan dokumen pada saat input 

ke sistem adalah kosa kata yang terstandar. 

c. Memudahkan penelusuran secara komprehensif dengan menyatukan istilah 

terkait secara sistematis. Dapat dijabarkan bahwa terkadang ada kalanya suatu 

kosa kata indeks subyek tertentu memiliki hubungan makna dengan kosa kata 

indeks lain sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pencarian. 

d. Memiliki ambiguity yang sangat kecil karena kosa kata dapat mengontrol 

sinonim dan homograf. 

 

1.5.2.1. Analisis Subyek 

  Kegiatan analisis subyek merupakan kegiatan yang sangat penting dan 

memerlukan kemampuan intelektual, karena disinilah ditentukan pada subyek apa 

suatu bahan pustaka ditempatkan. Dalam hal menentukan subyek bahan pustaka, 

pengindeks haruslah mengetahui mengenai apa isi kandungan dalam bahan 

pustaka/ dokumen tersebut (Chowdhury, 2004:71). Walau tidak secara spesifik 

tahu, pengindeks cukup mngetahui secara umum apa isi kandungan sumber 

informasi tersebut.  

  Subrata (2009: 2) tiga hal mendasar yang harus dipahami pengindeks 

dalam menganalisis sunyek yakni jenis konsep dan jenis subyek. Dengan 

mengenali jenis konsep dan jenis subyek tersebut, nantinya akan membantu dalam 

menetapkan subyek apa suatu sumber informasi tersebut.  
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1. Jenis Konsep 

a. Disiplin Ilmu, yaitu istilah yang digunakan untuk satu bidang atau cabang ilmu 

pengetahuan. Dibedakan menjadi 2 kategori: 

1) Disiplin Fundamental Meliputi bagian-bagian utama ilmu pengetahuan 

meliputi: ilmu-ilmu sosial (social science), ilmu-ilmu alamiah (natural 

sciences), dan ilmu-ilmu kemanusiaan (humanities). 

2) Sub disiplin  Merupakan bidang spesial dalam satu disiplin fundamental. 

Misalnya dalam disiplin ilmu fundamental alamiah, sub disiplin terdiri atas 

fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya.  

b. Fenomena (topik yang dibahas), merupakan wujud/ benda yang dikaji dalam 

satu disiplin fundamental.  

c. Bentuk, adalah bagaimana suatu subyek disajikan.  

 

2. Jenis Subyek 

  Pada kegiatan menganalisis subyek terdapat bermacam-macam subyek 

yang terkandung didalam sumber informasi, dimana secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi empat yaitu: 

a. Subyek Dasar: Subyek yang terdiri dari satu disiplin ilmu atau subdisiplin ilmu 

saja. Misalnya:  “Pengantar Agama Islam”  “Agama Islam” ditempatkan 

sebagai subyek dasar. 

b. Subyek Sederhana: Subyek yang hanya terdiri dari satu faset dan berasal dari 

satu subyek dasar. Misalnya: “Pengantar Ekonomi Islam”  “Ekonomi” 

sebagai subyek dasar, “Islam” sebagai faset. 
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c. Subyek Majemuk: Subyek yang terdiri dari subyek dasar disertai fokus dari 

dua atau lebih faset. Misalnya: “Hukum Adat Indonesia”  “Hukum” sebagai 

subyek dasar dan dua faset yaitu: “Hukum Adat” (faset jenis) dan “Indonesia” 

(faset tempat).   

d. Subyek Kompleks: Subyek yang terdiri dari dua atau lebih subyek dasar dan 

saling berinteraksi antara satu sama lain. Misalnya “Pengaruh Agama Hindu 

Terhadap Agama Islam”. Disini terdapat dua subyek dasar yaitu”Agama 

Hindu” dan “Agama Islam”. Untuk menentukan mana subyek yang diutamakan 

terdapat 4 fase yang harus diperhatikan yaitu: fase bias, fase pengaruh, fase alat 

dan fase perbandingan.  

 

3. Urutan Sitasi 

   Adapun upaya agar nantinya diperoleh suatu urutan yang baku dan taat 

azas/konsistensi dalam penentuan tajuk subyek serta nomor kelas, maka oleh 

Ranganathan dalam Subrata (2009: 5) menggunakan konsep yang dikenal dengan 

istilah “Ururtan Sitasi”. Terdapat 5 faset yang mendasar dan dikenal dengan 

akronim P-M-E-S-T, yakni: 

   P - Personality (wujud)  S -Space (tempat) 

   M - Matter (Benda)  T -Time (waktu) 

   E - Energy (Kegiatan) 
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   Misalkan sebagai contoh: “Konstruksi Jembatan Beton Tahun 20-an di 

Indonesia”    Disiplin Ilmu (DI)  –Teknik Sipil  

    Jembatan  - Personality (P) 

    Beton   - Matter (M) 

    Konstruksi   - Energy (E) 

    Indonesia   - Space (S) 

    Tahun 20-an   -Time (T) 

 

1.5.2.2. Prinsip Penerapan Subject Authority  

  Intner (2001: 150) mengungkapkan beberapa prinsip penggunaan dan 

penerapan subyek yaitu berkaitan dengan masalah bahasa, keseragaman, 

pemakaian, bahasa asli vs bahasa asing dan kekhususan. Hal tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. The Reader as the Focus (Masalah Bahasa) 

  Masalah tajuk subyek pada hakikatnya tidak dapat lepas dari apa yang 

namanya bahasa. Perlu diperhatikan bahasa dengan berbagai aspeknya seperi 

ejaan, tata bahasa, semantik dan lain sebagainya. Dalam konteks bahasa Indonesia 

khusunya, diperlukan suatu perhatian khusus pada pedoman yang secara resmi 

telah diberikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,, Departemen 

pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan pada tahun 1988. 
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b. Unity (Keseragaman) 

  Pengumpulan katalog subyek dimana dikupulkan secara bersama dalam 

sesuatu tajuk. Mungkin untuk satu topik atau topik para pengarang sebagai tajuk 

subyek harus ditetapkan secara seragam untuk semua bahan pustaka tentang 

subyek tersebut. Misal terdapat istilah yang megandung kata sinonim, maka 

nantinya harus dibuatkan acuan sinonim ke istilah yang telah dipakai. Namun 

disini perlu dipahami bahwa suatu persamaan kata (sinonim) tersebut dalam suatu 

katalog tidak dapat digunakan secara bersamaan agar nantinya tidak terjadi suatu 

kerancuan didalam proses penelusuran.  

  Sebagai contoh jika istilah “Ulama” dan “Pemuka Agama Islam” 

keduanya digunakan sebagai judul subyek , mana yang akan seorang pencari pilih 

untuk subyek “Pola Hidup Ulama” , pada kalangan kaum santri lebih fokus 

menggunakan istilah “Ulama”. Disisi lain beberapa orang awam mungkin lebih 

cenderung menggunakan istilah “Pemuka Agama Islam”. Maka disini pustakawan 

mengandalkan otoritas subyek untuk menghindari penggunaan secara tidak 

sengaja dua judul yang berarti hal yang sama . Jika kedua istilah kemungkinan 

akan dicari , keduanya mungkin saja juga tercantum , tetapi hanya satu yang 

diizinkan untuk digunakan ; istilah lainnya akan memiliki referensi silang dengan 

yang benar-benar digunakan. 

c. Usage (Pemakaian) 

  Sebagai sitilah yang dipergunakan sebagai tajuk, hendajnya harus 

diperhatikan iatilah yang sering dipergunakan oleh pemakai. Pengalaman sangat 

dibutuhkan disini, karena hanya pengalaman yang dapat menentukan apakah 
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sebagian orang akan mencari melalui istilah “Perkawinan” atau “Pernikahan”, 

“Sufisme” atau “Tasawuf”, “Lagu” atau “Nyanyian” dan lain sebagainya.  

d. The Original Laguage vs Foreign Language (Bahasa Asli vs Bahasa Asing) 

  Dalam hubungan dengan pengguna, pustakawan pengindeks dihadapkan 

pada masalah apakah memakai istilah asing atau istilah asli, dalam konteks ini 

yaitu istilah indonesia. Pemakaian istilah asing akan dilakukan apabila: 

1) Untuk suatu konsep dan pengertian tertentu yang belum terdapat didalam 

istilah Indonesia. Dapat dicontohkan : Murtad.  

2) Istilah asing yang lebih popular walaupun telah ada padanannya dalam bahasa 

indonesia. Dapat dicontohkan: Asbabun Nuzul, Takwa.  

3) Istilah dalam bahasa asli (Indonesia) yang terlalu panjang. Dapat dicontohkan 

seperti: “Murtad” lebih baik dari pada “Keluar dari Islam” 

   Kaitannya dengan bidang kajian ilmu agama Islam adapun suatu tidak 

kalah penting yaitu dalam hal penggunaan sistem transliterasi. Sistem transliterasi 

perlu mendapat perhatian tersendiri mana yang akan digunakan. Hal tersebut 

nantinya akan mempunyai konsistensi dalam penjajaran. Kailani (1999: 6) 

mengemukakan bahwa dalam Daftar Tajuk Subyek Islam digunakan sistem 

transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

1987. 

Misalnya: HADIS bukan Hadist 

   QUR’AN bukan Quran atau Alqur’an 

   SAHIH bukan SHOHIH 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-26 

 

e. Specificity (Kekhusan) 

  Tajuk subyek yang dipilih untuk suatu buku haruslah spesifik. Artinya 

tajuk subyek yang dipih tidak boleh lebih luas dari topik buku tersebut. Sebagai 

contoh apabila didalam suatu buku menguraikan tentang perkataan, perbuatan dan 

ketetapan Nabi Muhammad SAW, maka tajuk subyeknya ditetapkan secara 

spesifik pada Hadis, Islam Sumber Ajaran bukan “Agama Islam” karena subyek 

tersebut terlalu umum dan luas. Terdapat juga berbagai tingkat hirarki  topical 

antara judul subyek misalnya “Ilmu Fikih” ”Fikih Ibadat”, “Fikih Mualamat”, 

“Fikih Munakahad” dan “Fikih Jinayat” semua mungkin juduk subyek tetapi 

mereka mewakili topik pada berbagai tingat kekhususan.  

  Harus ada aturan secara jelas untuk menggunakan satu istilah atau yang 

lain . Masalah terjadi ketika ada tumpang tindih dalam arti antara subyek pada 

tingkat yang sama (hirarki) , seperti “Biologi” , “Kimia” , dan “Biokimia” , atau 

tiga mata pelajaran ini bersama-sama dengan “Obat” dan “Biomedical 

Engineering” . Ketika semua kata-kata ini digunakan dalam katalog yang sama 

atau otoritas subyek , mereka harus didefinisikan secara hati-hati sehingga 

masing-masing mewakili wilayah diskrit dan cataloger menempatkan istilah atau 

orang yang menggunakan katalog dapat memahami apa batas-batas antara 

mereka. 
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1.5.3. Kitab Kuning 

  Ilmu keagamaan yang berkembang di Indonesia khususnya pada lembaga-

lembaga Islam seperti pesantren didasarkan atas pemikiran untuk memperdalam 

pemahaman mengenai masalah tauhid, fikih, dan berbagai masalah muamalah. 

Dalam proses pembelajarannya referensi pokok yang digunakan sebagai bahan 

rujukan adalah apa yang disebut kitab kuning, dimana sebagian besar merupakan 

hasil karya dari Timur Tengah. Pada dasarnya istilah kitab kuning tersebut 

merupakan istilah yang disematkan pada kitab – kitab berbahasa Arab dan 

mengkaji masalah Islam, walaupun dicetak di atas kertas berwarna putihpun 

namanya tetap kitab kuning (Ma’sum dkk, 2009: 5). Dijabarkan bahwa kitab 

kuning sebenarnya bukan semata -  mata atau identik dengan kitab yang kondisi 

kertasnya berwarna kuning, tetapi walaupun dicetak dengan kertas berwarna 

putihpun juga dapat disebut kitab kuning. Sebenarnya istilah kitab kuning hanya 

suatu sebutan saja untuk kitab – kitab berbahasa Arab dan merupakan istilah yang 

sudah populer di masyarakat, lantaran dahulu belum ada jenis kertas seperti 

sekarang ini yang berwarna putih.  

  Bruinessen (2012) mengemukakan ciri-ciri kitab kuning yang diajarkan di 

pondok pesantren adalah sebagai berikut: 

a. Format fisik kertasnya berwarna kuning, karena kertasnya berasal dari timur 

tengah pada awal abad ke- XX. 

b. Kitab kuning ini digunakan ntuk mempelajari agama islam secara eklusif. 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-28 

 

c. Kitabnya di tulis dengan mengggunakan bahasa Arab atau Arab melayu 

d. Kitab tersebut diajarkan di pesantren, madrasah maupun lembaga – lembaga 

berbasiskan Islam. 

  Pada hakikatnya acuan yang digunakan kitab kuning adalah pada al-

Qur’an dan al-Hadis dalam penjabarannya atau paling tidak selalu mengambil 

legitimasi dari dua sumber ajaran tersebut. Dari al-Qur’an dan al-Hadis tersebut 

kemudian terlebih dahulu dilakukan suatu ijtihad dan suatu musyawarah 

dikalangan para ulama. Secara umum kitab kuning dikelompokkan menjadi tiga, 

yakni kitab matn, syarah, dan hasyiyah. Kitab matn sendiri berisi uraian singkat 

dan padat, kitab syarah merupakan kitab yang memaparkan penjelasan secara 

lebih panjang mengenai apa yang dijelaskan dalam kitab matn, sedangkan kitab 

hasyiyah adalah kitab yang berisi kritik, komentar, revisi dan berbagai pendapat 

para ahli mengenai hal-hal yang ditulis dalam kitab matn maupun syarah. Di 

Indonesia sendiri untuk kitab kuning umumnya yang dipelajari disebut sebagai Al-

Kitab al-Mutabarah dalam lingkungan Ahlus Sunnah Wal Jamaah.  

   Suyono (2010: 59) mengemukakan berdasar pada Departemen Agama 

1971, secara umum sebagai rujukan kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi 

dua bidang kajian, yakni bidang tauhid dan fikih. Di Jawa Timur adalah 

pemikiran Asyari’ah yang berisi antara lain sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. 

Judul kitab kuning dibidang tauhid yang popular antara lain: 

a. Al-aqoid al Shuba   d. Matn Al Bajuri 

b. Aqiqah al Syamsyiah   e. Al-Kharidat Al-Baliyat  

c. Matn Al-Jauharat 
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 Adapun bidang fikih kitab kuning yang popular digunakan sebagai 

rujukan antara lain: 

a. Taqarib    f. Al Hawasyi al Madaniyat 

b. Safinat Al-Shalat   g. Fath Al-Qarib 

c. Safinat Al-Najah   h. Al Iqna 

d. Masail As-Sittin   i. Fath Al-Muin  

e. Minhajul Qowim  

 

  Bruinessen (2012) juga melaporkan hasil penelitiannya, bahwa kitab 

kuning yang diajarkan di pesantren, apabila dihitung menurut statistiknya adalah 

sebagai berikut: (1) fiqih 20%  (2) Aqidah, Ushul Aldin (doctrin) 17%  (3) Tata 

bahasa Arab (nahwu, sorof, balaghoh) 12%  (4) hadis 8%  (5) Tasawuf, taekat 

(mistik) 7%  (6) akhlaq (moral) 6%  (7) koleksi doa, sihir Islam (doa dan wirid, 

mujarobat) 5%, Sejarah Nabi dan (qisas al anbiya, maulid, manaqib 6%).  

 

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1. Sistem Temu Kembali Informasi merupakan suatu keseberagaman operasi 

berurutan mulai dari proses pengidentifikasian dokumen secara berurutan dan 

penentuan lokasi, serta sampai pada penyediaan dokumen yang diminta oleh 

pengguna dengan melalui beberapa pendekatan salah satunya melalui 

pendekatan subject authority. Pada penerapannya dikatakan bahwa sistem 

tersebut berhasil dapat dilihat dari seberapa besar relevansinya untuk dapat  
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menemukan sejumlah dokumen yang diminta oleh pengguna yang meliputi 

recall (perolehan) dan precision (ketepatan). Kaitan dengan konteks penelitian 

ini yaitu mengenai perolehan dan ketepatan melalui subyek dokumen koleksi 

kitab kuning Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.   

2. Subject Authority adalah sebuah kata atau istilah terkontrol pada katalog yang 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan tema atau topik suatu bahan 

pustaka melalui pendekatan subyek dokumen, dalam hal ini subyek yang 

tedapat pada koleksi kitab kuning. Adanya suatu acuan dalam subyek tersebut 

nantinya akan memunculkan suatu istilah kata yang terkontrol (cobntrol 

vocabulary), dengan memperhatikan prinsip didalam penerapan antara lain: 

a. Unity (Keseragaman)  pemilihan tajuk subyek dituntut untuk 

menentukan satu pilihan istilah untuk mengungkapkan konsep subyek 

secara konsisten.  

b. The Reader as the Focus (Masalah Bahasa) menggunakan bahasa 

resmi yang digunakan sehari-hari misalkan bahasa indonesia dengan 

memperhatikan segala aspeknya.  

c. Usage (Pemakaian)  pemilihan kata dengan berdasar pada pemahaman 

para pemakainya dengan menggunakan bahasa yang baku 

d. The Original Laguage vs Foreign Language (Bahasa Asli vs Bahasa 

Asing) mengadaptasi suatu istilah asing. Hal tersebut dikarenakan bila 

belum ada padanan istilah indonesia yang tepat. Dalam kajian ilmu 

agama Islam digunakan juga suatu sistem transliterasi, dimana 
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merupakan suatu upaya mengakomodir dari istilah arab diterjemahkan 

kedalam bahasa indonesia.  

e. Specificity (Kekhusan)  Istilah yang digunakan sebagai tajuk subyek 

tidak lebih luas dengan apa yang menjadi isi kandungan dokumen 

sumber informasi.  

 

1.6.2 Definisi Operasional 

1. Relevansi Sistem Temu Kembali Koleksi Kitab Kuning 

  Relevansi sistem temu koleksi kitab kuning melalui pendekatan subject 

authority koleksi kitab kuning Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang dapat diukur melalui: 

a. Recall (perolehan) suatu sistem untuk menemukan koleksi kitab kuning, 

diukur melalui: 

1) Jumlah dokumen kitab relevan yang terpanggil (dalam sistem). 

2) Jumlah dokumen kitab relevan yang ada dalam database (file). 

b. Precision (ketepatan) suatu sistem untuk menemukan koleksi kitab kuning 

yang relevan dengan informasi yang dicari, diukur melalui: 

1) Jumlah dokumen kitab yang terpanggil relevan dalam sistem. 

2) Jumlah seluruh dokumen yang terpanggil dalam pencarian. 

 

2. Analisa Penerapan Subject Authority Koleksi Kitab Kuning 

a. Konsistensi penggunaan subject authority koleksi kitab kuning. 

b. Spesifikasi subject authority koleksi kitab kuning: 
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1) Jenis kosa kata indeks subyek: 

a) Merupakan kosa kata terkontrol (control vocabulary). 

b) Merupakan bahasa alamiah (natural vocabulary). 

2) Jenis istilah kosa kata subyek. 

a) Merupakan Istilah Indonesia. 

b) Merupakan Istilah Arab.  

c. Kekhususan subyek koleksi kitab kuning. 

a) Fokus terhadap topik bahasan kitab. 

b) General terhadap topik bahasan kitab. 

 

1.7 METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

  Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan data dan analisis data yang dipergunakan guna menjawab 

permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan penjelasan mengenai metode dan 

prosedur penelitian mengenai Relevansi dan Penerapan Subject Authority  dalam 

Sistem Temu Kembali Koleksi Kitab Kuning Pusat Perpustakaan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

1.7.1 Tipe Penelitian  

  Metode penelitian yang digunakan pada penelitian mengenai Relevansi 

dan Penerapan Subject Authority  dalam Sistem Temu Kembali Koleksi Kitab 

Kuning Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah dengan 

menggunakan meode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Santoso (2005: 29) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-33 

 

mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu 

populasi atau daerah tertentu mengenai berbagai jenis dan faktor tertentu. 

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis tepat dan akurat yang 

berhubungan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan atau fakta dan 

karakteristik populasi tertentu serta bidang tertentu.  

  Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif deskriptif, maka tidak digunakan suatu uji hipotesis tertentu melainkan 

menggunakan realita tentang variabel, keadaan atau gejala tertentu, sehingga hasil 

dari penelitian ini dapat menambah atau memperbaiki unsur-unsur yang lemah 

dan kurang. Dari hal tersebut nantinya diharapkan terutama pada sistem temu 

kembali informasi perpustakaan dapat berjalan dengan lancar dan pengguna dapat 

memperoleh suatu hasil yang maksimal dari apa informasi yang dicarinya.   

 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian dilaksanakan di Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Penelitian difokuskan pada Relevansi dan Penerapan Subject 

Authority  dalam Sistem Temu Kembali Koleksi Kitab Kuning Pusat Perpustakaan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alasan memilih lokasi di Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengingat bahwa 

perpustakaan Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

merupakan perpustakaan perguruan tinggi negeri berbasiskan Islam di kota 

Malang dibawah naungan DEPAG dan memiliki Arabian Corner yang berisi 
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koleksi kitab-kitab terutama kajian Islam. Perpustakaan juga telah melakukan 

pengorganisasian informasi dan koleksi dilakukan entri kedalam database guna 

mempermudah dalam hal sistem temu kembali informasinya. Sistem automasi 

yang digunakan perpustakaanpun juga terdapat fasilitas authority control. Untuk 

itu perlu dikaji bagaimana penerapan sistem temu kembali tersebut dalam 

membantu penelusuran informasi diperpustakaan, terutama melalui pendekatan 

subject authority pada koleksi kitab kuning perpustakaan. 

 

1.7.3 Populasi dan Teknik Sampel 

1.7.3.1 Populasi  

  Populasi merupakan suatu kelompok, dimana penelitian akan dapat 

menggeneralisasi hasil penelitian, atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan 

peneliti untuk nantinya diambil suatu interpretasi dan kesimpulan. Iqbal (2002: 

58) mengungkapkan populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu,  jelas dan lengkap untuk diteliti. Sesuai 

dengan konteks penelitian, disini populasi diambil dari database katalog Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan fokus pada semua 

subyek koleksi kitab kuning. 

   Jumlah koleksi kitab kuning Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang  boleh dibilang cukup banyak yaitu seperempat (34%) dari 

jumlah total koleksi perpustakaan tepatnya 8629 judul dengan 3066 subyek. 

Jumlah tersebut diperoleh dari data koleksi terakhir sampai 16 Maret 2015. Tebel 

1.4 berikut merupakan jumlah dan rincian subyek koleksi kitab kuning Pusat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-35 

 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dimana merupakan total dari 

populasi dalam penelitian ini. 

Tabel I.4 
Rincian Jumlah Populasi 

 
No. Jenis Bidang Kajian Jumlah 

1. Islam (umum) 370 

2. Sumber-sumber Islam  864 

3. Aqaid dan Kalam  407 

4. Fikih (Hukum Islam)  467 

5. Akhlak dan Tasawuf  110 

6. Sosial-Politik dan Budaya Islam 88 

7. Pemimpin dan Organisasi Islam  416 

8. Dakwah dan Jihad  101 

9. Sekte Islam dan Gerakan 
Pembaruan  

38 

10. Sejarah Islam (Tarikh Islam)  205 

Total Koleksi 3066 

                Sumber: Databse Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

1.7.3.2 . Teknik Pengambilan Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2009: 81). Sampel disini memiliki karakteristik tertentu, jelas 

dan lengkap serta dianggap dapat mewakili populasi. Berdasar pada penelitian ini 

sampel yang diambil adalah koleksi kitab kuning perpustakaan, dengan 

menggunakan teknik  systematic random sampling. Teknik systematic random 

sampling merupakan cara mengambil sampel berdasarkan urutan dari anggota 
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populasi yang telah diberi nomor urut (Sugiyono, 2009: 82). Dengan teknik ini 

maka populasi setiap unit sampel memiliki peluang yang sama untuk dijadikan 

sampel. 

  Teknik penarikan sampel digunakan rumus dari Taro Yamane, 

sebagaimana dijabarkan sebagai berikut, (Eriyanto, 2007): 

   

   

 

Keterangan: n = Jumlah Sampel 

  N= Jumlah Populasi 

  d2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95% 

 

n =      N        =         3066  =      3066 = 97 

 N.d2 + 1     (3066). 0,12 + 1         31,66 

 

Hasil tersebut berdasar pada besarnya ukuran sampel yang diperlukan 

sebagai sumber data dengan taraf kepercayaan sebesar 90%. Dengan hasil tersebut 

maka sampel yang akan diambil pada penelitian ini sebanyak 97 subyek koleksi 

kitab kuning pada Pusat Perpustakaan UIN Maliki Ibrahim Malang.  

  Populasi didalam penelitian ini tersebar disetiap bidang kajian Islam. Agar 

nantinya sampel yang dapat diperoleh dapat mewakili secara proporsional untuk 

setiap bidang kajian, maka distribusi ukuran sampel ditentukan dengan 

menggunakan metode alokasi proposional dengan menggunakan rumus, 

(Eriyanto, 2007): 

n =           N 
 N.d2 + 1 
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Keterangan:  n   =  Besarnya ukuran sampel setiap kelas      

  Ni = Total Sub Populasi 1      

N = Total Sub Seluruhnya 

   n = Besarnya Ukuran Sampel 

Contoh perhitungan: 

 

 

 

Tabel I.5 
Distribusi Ukuran Sampel 

 
No. Jenis Bidang Kajian Jumlah 

1. Islam (umum) 12 

2. Sumber-sumber Islam  27 

3. Aqaid dan Kalam  13 

4. Fikih (Hukum Islam)  15 

5. Akhlak dan Tasawuf  3 

6. Sosial-Politik dan Budaya 
Islam 

3 

7. Pemimpin dan Organisasi 
Islam  

13 

8. Dakwah dan Jihad  3 

9. Sekte Islam dan Gerakan 
Pembaruan  

2 

10. Sejarah Islam (Tarikh Islam)  6 

Total  97 

Sumber: Hasil Perhitungan Distribusi Sampel Perbidang Kajian 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-38 

 

  Penarikan sampel dengan systematic random sampling dikarenakan 

penggunaan interval dalam penarikan sampel dapat mempermudah peneliti. 

Penentuan interval untuk sampel disetiap bidang kajian dapat menggunakan 

rumus dibawah ini, (Eriyanto, 2007): 

 

 

 

 

  Cara perhitungan interval untuk penarikan sampel pada setiap nomor klas 

sebagai berikut: 

 

  Hasil perhitungan interval sampel pada setiap nomor klas dapat dilihat 

pada tabel 1.6 dibawah ini. 

 

Tabel I.6 
Interval Sampel 

 
No. Bidang Kajian Jumlah 

Populasi 
Jumlah 

Sampel 

Interval 

1. Islam (umum) 370 12 31 

2. Sumber-sumber Islam  864 27 32 

3 Aqaid dan Kalam  407 13 31 

4. Fikih (Hukum Islam)  467 15 36 

5. Akhlak dan Tasawuf  110 3 37 
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6. Sosial-Politik dan Budaya 
Islam 

88 3 29 

7. Pemimpin dan Organisasi 
Islam  

416 13 32 

8. Dakwah dan Jihad  101 3 34 

9. Sekte Islam dan Gerakan 
Pembaruan  

38 2 19 

10. Sejarah Islam (Tarikh 
Islam)  

205 6 34 

Total 3066 97 

Sumber: Hasil Perhitungan Interval  

 

  Penarikan sampel pada kerangka sampel akan ditemukan secara sistematis 

dan akan bergerak tiap interval yang telah dihitung. Sampel pertama akan dipilih 

secara acak (random) jika sudah terpilih maka akan bergerak seterusnya sesuai 

interval.  

 

1.7.4 Instrumen Penelitian 

  Sebagai instrumen dalam pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. Faisal (2005: 53) untuk metode 

dokumenter, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen, dan 

sumber data berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Pada penelitian ini data 

didapatkan dari pangkalan data bibliografi/katalog Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  
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17.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Data primer 

  Data primer disini data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian. Sesuai dengan obyek yang menjadi kajian penelitian data 

primer difokuskan pada semua subyek koleksi kitab kuning yang terdapat pada 

database Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut 

pemaparan perolehan data primer tersebut: 

a. Data SQL yang didapat diolah melalui XAMPP pada menu 

localhost/phopmyadmin.  

 

 

 

 

Gambar 1.2 Database SQL Perpustakaan 

(Sumber: Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 
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b. Pemilihan menu Query 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Menu Query Database Perpustakaan 

(Sumber: Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

 

  Pemilihan difokuskan pada data cantuman subyek koleksi kitab kuning 

berdasarkan tiap bidang kajian kitab. Pemilihan dilakukan dengan mengetikkan 

perintah pada query sebagai berikut: 

SELECT DISTINCT `mst_topic`.`topic_id`, `mst_topic`.`topic`, 
`biblio_topic`.*, `biblio`.`biblio_id`,  `biblio`.`classification`, 
`biblio`.`language_id` 

FROM `mst_topic`, `biblio_topic`, `biblio` 

WHERE (`mst_topic`.`topic_id`=`biblio_topic`.`topic_id`) 

 AND (`biblio_topic`.`biblio_id`=`biblio`.`biblio_id`)  AND 
(`biblio`.`classification` LIKE "297,4%") AND 
(`biblio`.`language_id` = “ “) 

ORDER BY `mst_topic`.`topic_id` asc 

 

  Melalui perintah tersebut akan didapatkan data subyek koleksi kitab 

kuning tiap bidang kajian kitab dengan berdasar pada sistem klasifikasi Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
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c. Melakukan eksport data bibliografi dengan tipe SQL CSV for MS Excel 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Eksport Database Perpustakaan 

(Sumber: Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

 

2. Pengumpulan data sekunder 

  Data sekunder pada penelitian ini akan diperoleh melalui para pustakawan 

dan pengguna Pusat Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

khsusnya yang berada pada pengolahan koleksi dan pengguna perpustakaan. 

Pengumpulan data sekunder digunakan sebagai data pendukung terkait dengan 

penelitian ini, di mana data diperoleh melalui wawancara. 

3. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

melihat secara langsung kondisi lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Dari 

observasi ini didapatkan suatu gambaran umum terutama pada sistem temu 

kembali informasi perpustakaan.  
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4. Studi Kepustakaan 

  Studi kepustakaan diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan beberapa 

laporan penelitian yang mendukung dan sesuai dengan konteks.penelitian subject 

authority koleksi kitab kuning perpustakaan. 

 

1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Pengolahan dan analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah karena dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Teknik Pengolahan Data 

   Tahap didalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini, pertama 

pengolahan data dilakukan pada data primer sebagaimana yang didapat memalui 

database perpustakaan dan dikhususkan pada semua subyek koleksi kitab kuning. 

Selanjutnya peneliti melanjutkan pada tahap melakukan analisis mengenai 

gambaran umum sistem temu kembali informasi Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dan kebijakan perpustakaan mengenai penentuan 

otoritas subyek terutama subyek Islam pada kitab kuning perpustakaan. Hasil 

tersebut didapat peneliti dari melakukan beberapa wawancara dengan pustakawan 

terutama yang berada pada pengolahan koleksi, dan beberapa literatur yang terkait 

dengan permasalahan untuk kemudian dilakukan pembandingan pada sistem temu 

kembali yang sudah diterapkan.  
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2. Analisis Data 

  Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan content analysis. Terdapat beberapa tahap analisis data pada 

penelitian ini yaitu: 

a. Pengecekan data yang telah didapat pada Pusat Perpustakaan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

b. Melakukan pengukuran relevansi sistem temu kembali informasi melalui 

pendekatan subject authority koleksi kitab kuning Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan berdasar:  

1) Recall (perolehan) suatu sistem untuk menemukan koleksi kitab kuning.. 

2) Precision (ketepatan) suatu sistem untuk menemukan koleksi kitab kuning 

yang relevan dengan informasi yang dicari. 

c. Melakukan analisisa penerapan subject authority koleksi kitab kuning Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi: 

1) Konsistensi penggunaan subject authority koleksi kitab kuning Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2) Spesifikasi subyek yang digunakan koleksi kitab kuning Pusat 

Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RELEVANSI DAN PENERAPAN ... ACH. NIZAM RIFQI



I-45 

 

3) Kekhususan subyek koleksi kitab kuning Pusat Perpustakaan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

d. Studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, laporan maupun literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  
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