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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa 

Timur cukup banyak berjumlah 325 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta 

(diakses pada website PDDIKTI, 2019). Dalam memenuhi kebutuhan informasi 

untuk pengguna masih dikatakan cukup lemah, karena mereka hanya melakukan 

kegiatan operasional perpustakaannya menggunakan sumberdaya sendiri-sendiri 

tanpa berkolaborasi dengan perpustakaan lainnya. Saat ini dengan adanya 

konsorsium menjadi salah satu trobosan dari perpustakaan perguruan tinggi di 

Indonesia untuk memaksimalkan penyediaan informasi untuk pengguna. Seperti 

yang dilakukan oleh forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesai Jawa Timur 

yang melakukan konsorsium. Sistem konsorsium yang lebih dapat diterima dalam 

hal berbagi sumberdaya berhubungan dengan  kemudahan-kemudahan yang muncul 

dari akibat kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) saat ini. (Shalu 

Bedi, 2008) 

Pelayanan perpustakaan yang maksimal juga dapat diperoleh melalui 

perkembangan teknologi yang diterapkan didalamnya. Perpustakaan dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk pemustakanya agar 

pemustaka dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan tepat guna. 

Layanan koleksi perpustakaan menjadi unsur penting bagi suatu perpustakaan itu 

sendiri, karena pemustaka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan 

memanfaatkan koleksi yang disediakan perpustakaan. Banyaknya jumlah koleksi 

suatu perpustakaan tidak bisa dijadikan tolak ukur baiknya suatu perpustakaan. 

Dalam hal ini, menurut penelitian terdahulu ukuran baiknya suatu perpustakaan 

bukan dari large library yaitu perpustakaan yang memiliki jumlah koleksi besar. 

(Ratcliffe, 1980:78 dalam Wishnu Hardi, 2008:3). 

Penekanan terhadap peningkatan efektvitas layanan terhadap pemustakanya 

lebih ditujukan pada perpustakaan perguruan tinggi yang harus selaras dengan 

pembelajaran yang diberikan ketika perkuliahan berlangsung. Perpustakaan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIVITAS PROGRAM KONSORSIUM... ACHMAD ZAM ZAMI



I-2

perguruan tinggi harus menyediakan sumber-sumber informasi yang berkualitas 

serta dari sumber yang terpercaya agar kebutuhan informasi pemustakanya 

tercapai, salah satunya informasi dalam bentuk elektronik, ini ditunjukan dengan 

adanya layanan diperpustakaan yang menawarkan informasi dalam bentuk 

elektronik yang mudah diakses dan kecepatan waktu dalam mengaksesnya 

sekaligus memberikan informasi yang kredibel, saat ini banyak sumber informasi 

berbentuk elektronik misalnya : E-book, E-library, E-Government, E-Reference 

juga salah satunya adalah layanan E-Journal (elektronik jurnal) yang sangat 

membantu pemustaka untuk menelusur informasi dengan mudah dan cepat 

dengan hasil pencarian yang akurat serta jelas bersumber dari mana informasi 

tersebut. Jillian R. Griffiths and Peter Brophy (2005) dalam penelitiannya yang 

berjudul ‘’ Student Searching Behavior and the Web: Use of Academic Resources 

and Google ‘’ Menunjukkan bahwa pada perkembangan teknologi mendorong 

banyak pemustaka yang menggunakan internet sebagai sumber informasinya. 

Penelusuran pemustaka tidak hanya ditekankan pada internet akan tetapi juga 

segala bentuk penelusuran dengan menggunakan media elektronik yang banyak 

memberikan kemudahan bagi pemustaka dalam mengakses informasi. 

Perkembangan jurnal elektronik menjadi database yang di online kan 

bersamaan dengan perkembangan teknologi dari bidang informasi yang mampu 

mengumpulkan jurnal-jurnal dari berbagai penerbit yang dikumpulkan menjadi 

satu dalam satu pangkalan data. Sehingga akan memudahkan pemustaka untuk 

mengaksesnya juga memudahkan perpustakaan untuk menyediakan kebutuhan 

inoformasi berbentuk jurnal elektronik, ini akan memudahkan dalam 

penyimpanan, perawatan dan pengontrolan bahan pustaka yang mereka miliki. 

Fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa jurnal elektronik juga lebih 

memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi 

mengenai jurnal-jurnal ilmiah dengan pertimbangan kemudahan dan kecepatan 

untuk pengaksesan. Selain itu, dengan mengunakan jurnal elektronik pemustaka 

dapat melakukan strategi yang tepat dalam pencarian informasi sehingga 

mendapatkan hasil karya ilmiah yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. 
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Penelitian lain yang juga menjelaskan mengenai keunggulan akan adanya 

jurnal online dipaparkan oleh E Andriarty (2006:26) menyatakan tentang sudut 

pandangnya terkait beberapa keunggulan dari jurnal elektronik antara lain, Bagi 

pihak penerbit dapat disebarkan lebih ekonomis, Bagi perpustakaan dapat 

menghemat biaya pemeliharaan dan bagi penulis jurnal dapat mengurangi 

panjangnya waktu atau proses penerbitan naskah atau dapat menghindari 

penundaan terbitan akibat terbatasnya ruang jurnal. Keunggulan-keunggulan inilah 

yang kemudian menjadikan perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung dalam 

anggota forum perpustakaan perguruan tinggi indonesia lebih memilih untuk 

berlangganan jurnal elektronik di bandingkan dengan jurnal cetak dalam 

menunjang kebutuhan akan informasi civitas akademika. 

Dengan adanya perkembangan kebutuhan informasi elektronik ini 

perpustakaan mulai berfikir bagaimana dapat memenuhi kebutuhan informasi 

penggunanya. Banyak hal yang dilakukan perpustakaan dengan melakukan 

pengadaan layanan berbasis elektronik salah satunya seperti yang sudah 

dijelaskan diatas yaitu jurnal elektronik. Perpustakaan yang mampu mengadakan 

dengan mandiri mungkin sangat mudah dan cepat merespon akan kebutuhan 

informasi ini. Tetapi, beda halnya dengan perpustakaan yang mungkin kesulitan 

untuk mengadakannya karena dipengaruhi banyak faktor maka menimbulkan 

kecemasan akan tidak mampunya menyediakan layanan elektronik. 

Kerjasama perpustakaan merupakan kegiatan yang melibatkan dua atau 

lebih perpustakaan untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna karena tidak ada satupun perpustakaan 

yang mampu berdiri sendiri, dalam hal koleksi pepustakaan juga tidak mampu 

memenuhi sebagai kebutuhan informasi (Sulistyo,1993). Dengan adanya 

kerjasama ini, merupakan jawaban yang sangat tepat untuk perpustakaan yang 

masih kesulitan akan pemenuhan kebutuhan informasi guna mencapai tujuan yang 

diinginkan perpustakaan. Baik tujuan memajukan perpustakaannya atau tujuan 

menjadikan perpustakaan sebagai pusat perkembangan ilmu penegetahuan yang 

mampu memenuhi segala macam bentuk kebutuhan pemustaka. 
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Negara majupun perpustakaannya melakukan kerjasama layanan seperti di 

Negara Cina kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi yang dikenal dengan 

China Academic library & Information System (CALIS, 2008) melibatkan 600 

perpustakaan perguruan tinggi di sekitar 28 provinsi yang ada di Cina dan pada 

China Academic Social Sciences and Humanities Library (CASHL) pun juga 

melakukan kerjasama atau konsorsium 2.800 judul jurnal elektronik internasional 

untuk beberapa perpustakaan. 

Pada tahun 1981 di Negara India sebelas lembaga penelitian sejenis 

membentuk konsorsium yang disebut Forum for Resource Sharing in Astronomy 

and Astrophysi (FORSA) yaitu forum berbagi sumberdaya bidang Astronomi dan 

Astrofisika. Health Sciences Library & Information Network (HELINET) adalah 

konsorsium perpustakaan ilmu kesehatan yang dikoordinir oleh Rajiv Gandhi dari 

University of Health Science. IIM’s Library Consortia (The Indian Institute of 

Management). Suatu konsorsium dengan pendanaan pusat oleh The Ministry of 

Human Resource Development (MHRD) untuk 161 perpustakaan perguruan tinggi 

di Indian National Digital Library in Engineering Sciences and Technology 

(INDEST). 

Pertumbuhan konsorsium juga terjadi di negara Bangladesh masih lambat 

bila dibandingkan dengan kedua negara di atas, menurut Md Anwarul Islam 

(2008) bahwa tidak ada konsorsium perpustakaan di Bangladesh. Sejak tahun 

1980-an telah ada sejumlah upaya yang diprakarsai oleh The University Grants 

Commission of Bangladesh (UGC), untuk menyatukan sistem katalog 

perpustakaan dan bahkan untuk mengatur beberapa bentuk kerjasama berbagi 

berlangganan jurnal, namun tidak terealisasi akibat kendala keuangan. Pada tahun 

1998 ada upaya membangun jaringan nasional perpustakaan dan informasi 

(BANSLINK) oleh BANSDOC yang juga gagal karena kurangnya apresiasi 

berbagai perpustakaan perguruan tinggi. Tahun 1998 adalah automasi 

perpustakaan pertama dimulai oleh Universitas Dhaka yang dinamakan Dhaka 

University Library Automation Project (DULAP) sedangkan 20 perpustakaan 

perguruan tinggi negeri dan 54 perpustakaan perguruan tinggi swasta lainnya 

menyelenggarakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara maju pun menyadari akan 
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pentingnya kerjasama atau konsorsium jurnal elektronik agar dapat menyediakan 

layanan koleksi yang maksimal pada pemustakanya. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi yang 

tergabung dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesa (FPPTI) Jawa 

Timur yang menyadari akan pentingnya teknologi informasi. Untuk memenuhi 

kebutuhan informasi di era sekarang yang berupa informasi berbentuk digital. 

Selaras dengan itu forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa 

Timur membuat program konsorsium atau kerjasama jurnal elektronik yang 

dimana jurnal elektronik dilanggankan bersama-sama dan digunakan 

bersama-sama dalam satu program konsosium forum perpustakaan perguruan 

tinggi indonesia yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran baik dari 

waktu, angaran dan pengelolaan serta untuk memenuhi kebutuhan akan informasi 

elektronik sesuai dengan kebutuhan juga disiplin ilmu dari perguruan tinggi 

tersebut. 

Sejalan dengan program kerja forum perpustakaan perguruan tinggi 

Indonesia (FPPTI) Jawa Timur untuk melakukan konsorsium atau kerjasama 

jurnal elektronik pada tahun 2017. Sebagai dasar pelaksanaan konsorsium ini 

mengacu pada Borang Akreditasi Program Studi tentang jurnal ilmiah 

internasional dan akses online koleksi perpustakaan dan pada Borang Akreditasi 

Institusi Perguruan Tinggi, terkait dengan aksesibilitas dan pemanfaatan bahan 

pustaka yang mencakup : (1) waktu layanan (2) mutu layanan yang mencakup 

kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan, mencarikan 

bahan pustaka dari perpustakaan lain (3) ketersediaan layanan e-library. (diakses 

pada website FPPTI JATIM, 2018). Dari yang sudah digambarkan diatas bahwa 

perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung dalam (FPPTI) sudah berusaha 

memenuhi akan kebutuhan informasi pemustaka sesuai dengan waktu layanan, 

mutu layanan dan kemudahan dalam mencari bahan pustaka dengan mudah. Saat 

ini kebutuhan akan media dalam mencari informasi juga semakin banyak dicari. 

Oleh karena itu, perpustakaan mencoba menyediakannya salah satunya yakni 

layanan jurnal elektronik. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIVITAS PROGRAM KONSORSIUM... ACHMAD ZAM ZAMI



I-6

Selain itu diterbitkannya surat edaran dirjen dikti No. 1864/E4/2015 

tertanggal 1 Oktober 2015 tentang pengajuan angka kredit dosen yang secara 

langsung membutuhkan sumber informasi yang dapat menunjang penulisan karya 

ilmiah bagi civitas akademik khususnya untuk tenaga pendidik dan mahasiswa 

serta memotivasi peningkatan publikasi karya ilmiah. Ini juga menjadi 

pertimbangan dari pihak forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) 

Jawa Timur untuk mengadakan program berlangganan jurnal yang nanti 

kedepannya bisa menunjang angka kredit dosen dan menyediakan sumber 

informasi untuk referensi penulisan karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen atau 

civitas akademik perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya jurnal ini maka 

diharapkan perpustakaan yang tidak memiliki anggaran cukup agar dapat 

menikmati layanan jurnal elektronik supaya tercapai sebagai perpustakaan 

perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi civitas akademik akan kebutuhan 

sumber informasi dalam bentuk elektronik. 

Terdapat tiga jurnal dalam program konsorsium jurnal elektronik yang 

dilanggankan bersama yaitu EMERALD, PROQUEST dan GALE dengan 

bermacam-macam subjek yang sesuai akan kebutuhan perpustakaan perguruan 

tinggi (diakses  pada website FPPTI JATIM, 2018). Setiap perpustakaan 

diperkenankan memilih subjek yang mereka ingin langgankan dengan melihat 

subjek yang sesuai dengan disiplin ilmu institusi masing-masing. Untuk 

langganan jurnal dikenakan iuaran dana lima juta rupiah pertahun pada setiap 

jurnal yang ingin dilangankan. Program ini akan memudahkan semua anggota 

forum perpustakaan perguruan tinggi untuk berlanganan jurnal elektronik. 

Pada periode pertama progam konsorsium jurnal elektronik forum 

perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur diikuti sebanyak 47 

perpustakaan baik negeri dan swasta se Jawa Timur, sehingga terjadi peningkatan 

disetiap tahunnya. Untuk periode saat ini perpustakaan perguruan tinggi yang 

terdaftar dalam konsorsium jurnal elektronik sejumlah 74 perpustakaan. Hal ini 

juga menjadi salah satu yang menarik dimana sebanyak 74 perpustakaan 

perguruan tinggi yang memutuskan bergabung, jelas memiliki alasan untuk 

memenuhui akan kebutuhan informasi. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi 
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kelebehian dan kekurangan mengikuti program konsorsium jurnal elektronik 

maka diperlukan evaluasi terhadap program, efektivitas merupakan bagian dari 

evaluasi yang digunakan sebagai sarana introspeksi untuk dapat menjadi lebih 

baik kedepannya. Usaha dari program ini diukur melalui tingkat efektivitasnya 

sehingga akan memperlihatkan bagaimana output yang dihasilkan. Dengan 

adanya efektivitas program konsorsium ini dapat dinilai sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Melihat fenomena diatas menunjukan bahwa dalam penerimaan sebuah 

kerjasama program perpustakaan yang baru dipengaruhi beberapa variabel antara 

lain persepsi kemudahan yang dirasakan oleh perpustakaan. Hadirnya konsorsium 

jurnal elektronik salah satu jawaban yang membantu perpustakaan perguruan 

tinggi khususnya yang ada di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka. Hal ini mendorong perpustakaan untuk menghadirkan teknologi baru 

yang setiap perpustakaan menyukai atau tidak menyukai hal ini mereka harus 

lakukan demi memenuhi kebutuhan pemustaka yang semakin zaman semakin 

meningkat dan bertambah kompleks. 

Berlanganan jurnal elektronik secara bersama-sama apakah akan 

memudahkan pihak perpusatakaan yang ikut berlanggan atau malah merugikan 

pihak perpustakaan yang ikut berlanganan jurnal tersebut, maka dengan ini perlu 

adanya penelitian efektifnya program konsorsium jurnal elektronik yang 

dilanggankan secara bersama-sama dan langkah apa yang dilakukan oleh pihak 

forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur untuk 

memaksimalkan layanan jurnal elektronik di perpustakaan yang ikut serta 

berlanganan tersebut. 

Berdasarkan beberapa fenomena yang muncul peneliti tertarik untuk 

meneliti permasalahan yang ada. Agar dapat mengetahui lebih dalam akan 

efektivitas program konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan perguruan 

tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur. Dimana forum ini adalah forum besar yang 

anggotanya terdiri dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dengan 

adanya penelitian ini yang nantinya bisa memberikan sumbangan atau kontribusi 

kepada pihak forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa 
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Timur dan juga perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung didalamnya, untuk 

mengetahui sejauh mana efektivitas program konsorsium jurnal elektronik secara 

menyeluruh. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana efektivitas program 

konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia 

(FPPTI) Jawa Timur”. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program 

konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia 

(FPPTI) Jawa Timur. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini baik secara 

akademis maupun secara praktis adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Manfaat Akademis 

1. Memberikan informasi mengenai efektivitas program konsorsium

jurnal elektronik forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia

(FPPTI) Jawa Timur.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan

kajian ilmu informasi dan perpustakaan, terutama dalam mengetahui

efektivitas program konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan

perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur.

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi atau masukan

kepada pihak forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI)

Jawa Timur, mengenai efektivitas program konsorsium jurnal

elektronik pada perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung

didalamnya.
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak lain untuk penelitian

selanjutnya yang memiliki pokok permasalahan yang samadengan

permasalahan penelitian ini.

1.5   Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Efektivitas  

Perpustakaan memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanaan 

pada pengguna agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi dengan maksimal dan 

efektif. Menurut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang mana 

menjelaskan tentang efektivitas dibawah ini diantaranya. Edy Sutrisno (2010) 

menjelaskan bahwa kata efektif memliki konotasi atau berkaitan dengan banyak 

hasil yang dicapai, sehingga menjadikan efektif atau efektivitas dapat diartikan 

tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang 

dicapai maka semakin efektif juga berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai dan berjalan maksimal. 

Hani Handoko (2003) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan 

output terhadap pencapaian tujuannya, maka semakin efektif organisasi atau 

program tersebut berjalan. Pendapat yang sama juga dikemukanan oleh (Kiran 

Sharma, 2008) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas yang menyangkut 

faktor internal dan faktor eksternal, yang meliputi antara lain: produktivitas 

organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi mengelola dan 

mengatasi konflik internal yang terjadi. 

Deniston dalam Thereza Ridha Ningrum (2008) menjelaskan bahwa 

efektivitas adalah suatu kegiatan atau program yang sudah direncanakan untuk 

mencapai suatu tujuan, sehingga digunakan untuk mengukur keberhasialan suatu 

kegiatan atau program. Sama seperti yang diutarakan oleh J.P Campbell (1989) 

pengukuran efektivitas secara umum yang utama dan paling sering dijadikan 

ukuran seperti : Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan tehadap 

program, tingkaat input dan output dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. 
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Sehingga efektivitas program dapat diajalankan dengan kemampuan operasional 

dalam melaksanakan program kerja tersebut secara komprehensif. 

Richard M Steers (2005) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan 

tingkatan kemampuan organisasi untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan tugas 

pokoknya atau pencaapaiaan sasaarannya. Dalam pengertian lain Soewarno 

Handayaningrat (1995) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 

Putri Eka Nora (2011) menjelaskan bahwa efektivitas program diperlukan 

untuk melihat tingkat sejauh mana suatu organisasi memenuhi tujuan-tujuannya 

tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu 

dianggota-anggotanya, sehingga bila tidak adanya pemborosan dalam melakukan 

tujuan dan tidak ada ketegangan antar angotanya dalam organisasi tersebut maka 

tujuan program yang ditawarkan akan mudah terwujud, pengukuran ini juga harus 

dilakukan dengan ukuran yang benar agar didapatkan bagaimana tujuan dari suatu 

program dapat dipenuhi dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, 

yang dimana banyak ahli mendefinisikan efektivitas memiliki 

perbedaan-perbedaan sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki yang akan pada 

akhirnya efektivitas merupakan pencapaian  tujuan. Model evaluasi efektivitas 

menurut Donald L Kirkpatrick (1998) menjelaskan bahwa efektivitas program 

yang sudah ditentukan dapat dievaluasi melalui empat tingkatan. Dengan 

mengevaluasi program yang ada maka dapat dilihat efektivitas program tersebut 

tercapai. Ketika melakukan evaluasi maka harapan yang akan didapat hasilnya 

positif dan memuaskan. Oleh karena itu muncul beberapa usulan atau perencanaan 

kedepanya agar tujuan dari program dapat diraih secara maksimal dan berjalan 

efektif. Dari keempat tingkatan menurut Donald L Kirkpatrick ialah sebagai 

berikut reaksi (reaction), proses belajar (learning), perilaku (behavior),dan hasil 

(results). Pada tahap reaksi (reaction) dan proses belajar (learning) akan 

menghasilkan data atau informasi yang berfokus pada organisasi tentang 

penyelenggaraan program konsorsium jurnal elektronik sedangkan pada tahap 

perilaku (behavior) dan hasil (result) menghasilkan data atau informasi yang 
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berfokus pada dampak dari konsorsium jurnal elektronik bagi organisasi yang 

merupakan hasil kondisi pasca mengikuti program tersebut. 

1. Reaksi (Reaction)

“To what degree participants react favorably to the learning event”. 

Dapat diartikan tingkatan yang mengukur bagaimana pengguna bereaksi atas 

program yang ada. Program dirasakan efektif jika dapat memberikan rasa senang 

dan memuaskan bagi penguna sehingga kebutuhan dari pengguna terpenuhi. Pada 

tingkatan pertama ini pengguna juga memiliki rasa tertarik untuk 

menggunakannya dilain waktu, sehingga program ini dirasakan sangat 

mengguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dikedepannya. Sangatlah 

penting untuk mengukur reaksi ini karena akan membantu mengetahui seberapa 

baik dan berjalannya program yang langsung dirasakan oleh pengguna. 

Dalam artikel lain menurut Center Partner dalam Eko Putro Widoyoko 

(2009). dengan judul “Implementing The Kirkpatrick Evaluation Model Plus” 

menjelaskan bahwasannya “The Interest, Attention, And People Learn Better 

When They React Positively To The Learning Environment”. Yang mana 

keberhasilan program tidaklah lepas dari apa yang menjadi minat, perhatian dan 

motivasi dari penggunanya. Pengguna akan menilai efektif jika memberikan 

reaksi yang positif bagi dirinya dan kebutuhan informasi yang dibutuhkannya. 

Dalam tingkatan ini, reaksi positif yang dimaksud ialah bagaimana 

perpustakaan mengukur reaksi terhadap konsorsium jurnal elektronik pada 

perpustakaan yang tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi 

Indonesia (FPTTI) Jawa Timur. 

2. Proses Belajar (Learning)

“To What Degree Participants Acquire The Intended Knowledge, Skill 

And Attitudes Based On Their Participation In The Learning Event”. Dapat 

diartikan pada tingkatan yang kedua ini, belajar yaitu seberapa jauh pengguna 

mengubah sikap untuk meningkatkan ketrampilan yang diperoleh dari 

menggunakan program yang ada. Dalam tingkatan ini pembelajaran dapat terjadi 

jika sikap dari peserta berubah, pengetahuannya meningkat akan program dan 
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ketrampilan atau keahlian peserta meningkat. Seperti yang dikemukakan dalam 

buku ini apabila salah satu tidak terpenuhi maka program dapat dikatakan gagal. 

Dalam tingkatan ini, belajar yang dimaksud adalah sejauh mana 

perpustakaan yang mengikuti program konsorsium jurnal elektronik dapat 

mengubah sikap, pengetahuan meningkat, ketrampilan atau keahlian meningkat 

tentang konsorsium jurnal elektronik. 

3. Perilaku (Behavior)

“To what degree participants apply what they learned during training 

when they are back on the job”. Dapat diartikan dalam tingkatan ketiga ini sejauh 

mana perubahan perilaku peserta yang telah terjadi setelah mengikuti program. 

Dalam tingkatan yang ketiga ini harus diperhatiakan apabila mengukur dengan 

tingkat ini tidak boleh meninggalkan tingkatan yang pertama dan kedua karena 

bisa menjadikan kesalah yang serius, mungkin tingkat pertama dan kedua tercapai 

dengan baik belum tentu tingkat ini juga akan tercapai dengan baik apa tidak. 

Maka dari itu semua tingkatan harus diperhatikan dengan baik. 

Dalam tingkatan ini, perilaku yang dimaksud adalah sejauh mana 

perubahan perilaku perpustakaan atau peserta yang mengikuti program 

konsorsium jurnal elektronik dan juga dapat dilihat dari penerapannya secara 

langsung pada perpustakaan perguruan tingginya masing-masing mengenai apa 

yang sudah didapat pada program konsorsium jurnal elektronik.  

4. Hasil (Results)

“To what degree targeted outcomes occur, as a result of learning 

event(s) and subsequent reinforcement”. Dapat diartikan dalam tingkatan keempat 

ini hasil akhir yang terjadi dikarenakan mengikuti program tersebut. Hasil akhir 

ini bisa meliputi tentang peningkatan produksi, peningkatan kualitas, dan 

mengurangi frekuensi atau keparahan program. 

Dalam tingkatan ini, akan mengukur hasil akhir dari program konsorsium 

jurnal elektronik yang diikuti oleh perpustakaan perguruan tinggi dan juga 

dampak langsung yang perpustakaan rasakan tehadap program konsorsium jurnal 

elektronik. 
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Banyak definisi yang sudah dipaparkan oleh para ahli mengenai 

efektivitas dimana terjadi beberapa perbedaan ahli yang menjelaskan dengan dasar 

ilmu efektivitas yang berbeda-beda tetapi tujuan akhir dari efektivitas sama adalah 

pencapaian tujuan. Dari pembahasan diatas menegenai pengertian efektivitas 

dapat ditarik artikan bahwa yang dimaksud dari efektivitas adalah suatu ukuran 

yang menyatakan sejauh mana suatu program atau kegiatan itu dikatakan berhasil 

dan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dari awal atau bahkan 

melapaui target yang ditetapkan dari awal. 

1.5.2 Konsep Konsorsium Perpustakaan 

Istilah konsorsium berasal dari bahasa latin Consortium atau bentuk 

jamak Corsortia yang artinya persekutuan. Sinonim istilah ini sering digunakan 

sebagai : aliansi, koalisi, kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi. Konsep dari 

konsorsium bukanlah hal baru melainkan merupakan evolusi dari kerjasama 

perpustakaan yang telah dikenal sejak lama. Bahkan menurut Amitabha 

Chatterjee, (2008) menunjukan histori tahapan tradisonal ke bentuk konsorsium 

sebagai berikut : Tahap pertama yaitu perpustakaan dating bersama sama untuk 

kepentingan bersama dari pengguna masing-masing maka terbentuk kerjasama 

perpustakaan. Tahap kedua yaitu perpustakaan dihubungkan secara bersama 

dengan bantuan teknologi informasi computer (TIK) maka terbentuk jaringan 

perpustakaan. Tahap ketiga yaitu perpustakaan datang bersama sama untuk 

memperoleh dan berbagi sumberdaya elektronik maka terbentuk konsorsium 

perpustakaan.  

Arnold Hirshon dalam Jiban K Pal, (2008) Menjelaskan bahwa 

konsorsium perpustakaan sebagai istilah umum untuk menunjukan setiap 

kelompok perpustakaan yang mengikuti kerjasama mencapai tujuan bersama.Baik 

untuk meperluas kerjasama pada layanan perpustkaan tradisional atau 

pengembangan informasi dalam bentuk elektronik. 

Konsorsium adalah seni dalam kerjasama perpustakaan yang mengejala 

dalam beberapa tahun belakangan ini, konsorsium merupakan sistem kerjasama 

yang lebih mudah untuk diterima dalam hal berbagi sumberdaya berhubungan 
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kemudahan yang muncul akibat adanya kemajuan teknologi informasi dan 

telekomunikasi (ICT) saat ini. (Shalu Bedi, 2008). 

Sharon L Bostick (2001) menjelaskan bahwa perpustakaan di Amerika 

terus bergabung bersama untuk berbagi sumberdaya yang dimiliki, 

menggabungkan daya beli mereka untuk harga yang lebih baik dari sebelumnya 

hal ini dilakukan untuk mencapai pengaruh kuat terhadap kualitas produk. Serta 

untuk membantu kebijakan terhadap penerbit dan vendor untuk menangani 

serangkaian kebutuhan jasa informasi yang selalu berkembang dan berubah. Ini 

juga dilakukan pada konsorsium jurnal elektronik untuk membeli bersama 

sumberdaya elektronik seperti berlangganan jurnal elektronik, tidak dipungkiri 

bahwa kedepan kebutuhan akan informasi juga semakin bertambah banyak seprti 

melanggankankan lisensi akses database dan pembuatan katalog induk akses 

online. 

Banyak definisi yang sudah dipaparkan oleh para ahli mengenai 

konsorsium perpustakaan tetapi dalam hal ini fokus umum dari semua penjelasan 

adalah bergabungnya berbagai perpustakaan yang memiliki kepentingan dan 

tujuan yang sama guna akan mencapai tujuan bersama bahkan juga melampaui 

capaian yang sudah ditentukan dari awal oleh perpustkaan itu sendiri baik secara 

bersama-sama maupun tujuan masing-masing perpustakaan, terutama 

perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung dalam forum perpustakaan 

perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur. 

1.5.3  Efektivitas Program Konsorsium Jurnal Elektronik 

Program konsorsium jurnal elektronik yang dilakukan oleh forum 

perpustakaan perguruan tunggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur memiliki banyak 

macam capaian yang ingin dicapai diantaranya tujuan kedepan, jenis jurnal yang 

dilanggankan, struktur keanggotaan dan juga pendanaan. Konsorsium bentuk 

jurnal elektronik yang dikelola oleh (FPPTI) ini berbentuk formal dengan 

pembentukan nota kesepakatan, penununjukan koordinator konsorsium, sistem 

administrasi, tenaga pengelola dan lain-lain. Konsorsium ini dilakukan dengan 

mengunakan sistem tertutup yaitu konsorsium yang dilakukan hanya untuk 
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perpustakaan dalam satu organisasi yang memiliki jenis perpustakaan yang sama 

dirana perpustakaan perguruan tinggi selain itu tidak dapat mengikuti program 

konsorsium ini dan konsorsium ini mengunakan jenis konsorsium mandiri non 

sponsor dari pihak lain melainkan pendanaan dari anggota yang mengikuti 

program ini. 

Hasil konsorsium tahun 2006 yang dilakukan oleh perpustakaan 

politeknik negeri di Indonesia yang mengadakan loka karya tentang library 

cooperation and resource sharing di Makasar. Hasilnya melahirkan konsorsium 

perpustakaan politeknik se-Indonesia. Sayangnya konsorsium ini tidak berjalan 

efektif karena berbagai kendala (Ismail fahmi, 2006). Konsorsium yang dilakukan 

oleh forum perpustakaan perguruan tinggi (FPPTI) Jawa Timur sudah berjalan 

sejak tahun 2017 hingga sekarang berjalan dengan baik hal ini mendorong peneliti 

ingin meneliti efektivitas program konsorsium jurnal elektronik ini. 

1.6  Definisi Konseptual dan Operasional 

1.6.1  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan arti dan gambaran hubungan dari 

antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. (Siagian dalam Febrina Odelia M 

Simanjorang, 2013). Definisi konseptual disini bertujuan untuk agar supaya dapat 

merumuskan dan mendefinisikan istilah yang digunakaan secara mendasar agar 

teciptanya suatu pesamaan persepsi dan menghindari salah pengertian sehingga 

mengakibatkan kaburnya tujuan dari penelitian itu sendiri. 

1. Efektivitas Program Konsorsium Jurnal Elektronik

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sejauh manakah suatu 

program yang dilakukan oleh organisasi atau pun lembaga berhasil dilakukan 

dengan baik atau dikatakan berhasil. Sehingga tujuan yang telah direncanakan dan 

diinginkan dari awal tercapai atau bahkan melampaui dari apa yang diinginkan. 

Selanjutnya, untuk menilai apakah program konsorsium jurnal elektronik ini sesuai 

yang diinginkan dan menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi 

perpustakaan maka forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia perlu 
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mengetahui karakteristik perpustakaan yang mengikuti program konsorsium jurnal 

elektronik untuk proses pengambilan keputusan. Untuk mengetahui efektivitas 

dalam suatu program, dapat menggunakan evaluasi dengan empat tingkatan 

menurut Donald L Kirkpatrick (1998) yaitu :  Reaction, Learning, Behavior, and 

Results. 

a. Reaksi (Reaction)

Yaitu mengukur bagaimana pepustakaan yang mengikuti program 

bereaksi terhadap program konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan 

perguruan tinggi Indonesia apakah program tersebut menguntungkan, menarik dan 

relevan dengan kebutuhan perpustakaan tersebut. Dengan pengukuran reaksi ini 

kedepannya akan membantu apakah program konsorsium jurnal elektronik ini 

dapat diterima oleh perpustakaan yang mengikutinya. 

b. Proses Belajar (Learning)

Yaitu mengukur sejauh mana perpustakaan yang mengikuti program 

konsorsium jurnal elektronik ini mengubah sikap pelayanan atau meningkatkan 

ketrampilan sebagai hasil dari mengikuti program ini. Dengan artian pembelajaran 

dikatakan terjadi dan dilakukan jika mempu meningkatkan sikap perubahan, 

peningkatan pengetahuan dan keahlian perpustakaan setelah mengikuti program 

konsorsium jurnal elektronik. 

c. Perilaku (Behaviors)

Yaitu mengukur sejauh mana perubahan perilaku perpustakaan yang telah 

mengikuti program konsorsium jurnal elektronik. Dengan artian disini 

perpustakaan yang sudah mengikuti program konsorsium jurnal elektronik 

menerapkankan hasil yang perpustakaan dapat dari mengikuti program tersebut. 

d. Hasil (Results)

Yaitu mengukur hasil akhir yang terjadi disebabkan perpustakaan 

mengikuti program konsorsium jurnal elektronik ini. Seperti dampak langsung apa 

yang perpustakaan peroleh setelah mengikuti program konsorsium jurnal 

elektronik forum perpustakaan perguruaan tinggi Indonesia. 
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2. Program Konsorsium Jurnal Elektronik

Arnold Hirshon dalam Jiban K pal (2008) Menjelaskan bahwa 

konsorsium perpustakaan sebagai istilah umum untuk menunjukan setiap 

kelompok perpustakaan yang mengikuti kerjasama mencapai tujuan bersama. 

Baik untuk meperluas kerjasama pada layanan perpustkaan tradisional atau 

pengembangan informasi dalam bentuk elektronik. Dengan adanya konsorsium 

atau kerjasama jurnal elektronik yang dilakukan oleh forum perpustakaan 

perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur. Maka kedepan kebutuhan akan 

informasi dalam bentuk digital akan dapat dipenuhi dengan baik oleh 

perpustakaan yang mengikutinya. Program konsorsium ini juga kedepan akan 

dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan konsorsium yang sudah ada saat 

ini. 

1.6.2  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu proses operasionalisasi sebuah konsep 

dengan upaya transformasi konsep ke realita nyata sehingga konsep dari penelitian 

tersebut dapat diobservasi (Siagian dalam Febrina Odelia M Simanjorang, 2013). 

Adapun yang menjadi definisi operasional munurut Donald L Kirkpatrick (1998), 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Reaction

a. Keuntungan terhadap program konsorsium jurnal elektronik.

b. Ketertarikan terhadap program konsorsium jurnal elektronik.

c. Kerelevanan terhadap program konsorsium jurnal elektronik.

d. Kepuasan terhadap program konsorsium jurnal elektronik.

2. Learning

a. Peningkatan pengetahuan tentang program konsorsium jurnal elektronik.

b. Peningkatan ketrampilan Setelah mengikuti program konsorsium jurnal

elektronik.
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c. Perubahan sikap perpustakaan setelah mengikuti program konsorsium jurnal

elektronik.

3. Behavior

a. Penerapan langsung perpustakaan mengenai apa saja yang telah didapat dari

program konsorsium jurnal elektronik.

b. Mendapatkan motivasi setelah mengikuti program konsorsium jurnal

elektronik.

4. Results

a. Kemudahan program konsorsium jurnal elektronik.

c. Kemandirian program konsorsium jurnal elektronik.

d. Kemampuan mendapat informasi program konsorsium jurnal elektronik.

e. Merasakan lebih terbantu dengan adanya program konsorsium jurnal

elektronik.

f. Loyalitas program konsorsium jurnal elektronik.

1.7  Metode dan Prosedur Penelitian 

1.7.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe 

deskriptif. Metode Deskriptif (mendeskripsikan), yaitu metode yang digunakan 

untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini 

dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 

menginterprestasikannya. (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini peneliti nantinya akan 

menjelaskan tentang efektivitas konsorsium layanan jurnal elektronik forum 

perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur dan melihat 

faktor-faktor yang dapat mendukung atau meningkatkan efektivitas program 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena sesuai dengan 

tingkatan kealamian pengambilan data. Bahwa dalam metode penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah, peneliti 
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juga melakukan pengumpulan data seperti menyabarkan kuesioner, tes dan 

wawancara terstruktur (Sugiyono, 2014). 

1.7.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi yang 

tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia Jawa Timur yang 

mengikuti program konsorsium jurnal elektronik beranggotakan 74 perpustakaan 

perguruan tinggi. Lokasi tersebut dipilih karena perpustakaan perguruan tinggi 

yang memiliki layanan jurnal elektronik dari hasil program konsorsium antar 

perpustakaan perguruan tinggi se-Jawa Timur. Dimana langganan jurnal elektronik 

ini dijalankan atau diinisiasi oleh forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia 

Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan pengguna pada penyediaan koleksi dalam 

bentuk digital. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai 

konsorsium layanan jurnal elektronik yang dilanggan oleh perpustakaan perguruan 

tinggi Indonesia khususnya di Jawa Timur tersebut, apakah sudah efektif bagi 

pengguna yaitu perpustakaan perguruan tinggi. 

1.7.3  Populasi Penelitan 

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak 

hanya ditunjukan untuk orang tetapi juga objek dan benda lain (Sugiyono, 2014). 

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini 

adalah kepala perpustakaan perguruan tinggi atau pustakawan yang mengelola 

program konsorsium jurnal elektronik di masing-masing perpustakaan perguruan 

tinggi, yang tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia 

(FPPTI) Jawa Timur. 

Adapun jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang mengikuti 

konsorsium jurnal elektronik sebanyak 74 perpustakaan (Sumber : diakses  pada 

website FPPTI JATIM, 2018) 
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1.7.4  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan adalah kepala 

perpustakaan atau perwakilan perpustakaan yang bertanggung jawab mengelola 

sistem layanan konsorsium jurnal elektronik dimasing-masing perpustakaan 

perguruan tinggi yang menjadi anggota konsorsium jurnal elektronik forum 

perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. 

Menurut Sugiyono (2014) bahwa total sampling adalah penentuan sampel dimana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Alasan kenapa penelitian ini 

menggunakan metode total sampling karena, menurut Sugiyono (2014) apabila 

jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh dari populasi akan dijadikan sampel 

penelitian. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 74 pengelola konsorsium jurnal 

elektronik pada perpustakaan yang tergabung dalam konsorsium jurnal elektronik 

forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur, sehingga 

sampel yang diambil adalah keseluruan populasi sebanyak 74 responden. 

Pada penelitian ini, proses pengambilan sampel dilakukan dengan mendata 

terlebih dahulu perpustakaan mana yang mengikuti konsorsium jurnal elektronik 

forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur pada website 

resmi FPPTI Jawa Timur tersebut. Temuan yang didapat bahwa perpustakaan 

perguruan tinggi yang mengikuti konsorsium jurnal sebanyak 74 pengelola 

konsorsium jurnal elektronik. Juga didukung dengan observasi lapangan yang 

dilakukan peneliti dengan mengkonfirmasi kepada ketua FPPTI Jawa Timur, 

menyatakan yang ikut serta dalam konsorsium jurnal elektronik sebanyak 74 

pengelola konsorsium jurnal elektronik. Sehingga 74 pengelola konsorsium jurnal 

elektronik tersebut, dapat dikatakan sudah cukup layak untuk dijadikan responden 

pada penelitian ini. 

1.7.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

sebuah penelitian, karena dengan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data pada penelitian yang berjudul efektivitas 

progam konsorsium jurnal elektronik forum perpustakaan perguruan tinggi 

Indonesia (FPPTI) Jawa Timur, adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini yaitu dengan cara penyebaran kuesioner kepada pustakawan atau pengelola 

konsorsium jurnal elektronik pada perpustakaan perguruan tinggi. Kuesioner 

adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh 

pewawancara yang memberikan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang 

diberikan oleh responden kepada peneliti. Penyebaran kuesioner ini merupakan 

kegiatan yang utama dalam penelitian ini. Pada penelitian ini kuesioner akan 

digunakan untuk memperoleh data mengenai efektivitas progam konsorsium jurnal 

elektronik forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia (FPPTI) Jawa Timur. 

2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh peneliti didapat dari 

pihak-pihak tertentu dalam bentuk yang sudah diolah, seperti dari data website 

forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia Jawa Timur dan media online 

lainnya juga dari pengurus forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia. 

Nantinya data sekunder yang sudah didapat akan diolah dengan tujuan untuk 

mendukung gambaran dari lokasi penelitian yang dijelaskan pada BAB II. 

1.8  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.8.1  Teknik Pengolahan Data 

Keseluruhan data yang diperoleh peneliti kemudian dikumpulkan. 

Selanjutnya pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan-tahapan tertentu yaitu editing, coding, dan tabulating. 

1. Memeriksa Data (Editing)

Memeriksa data merupakan suatu kegiatan setelah peneliti selesai 

mengumpulkan data dari lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memilah 

data yang belum memenuhi target yang sudah ditentukan oleh peneliti, seperti 

halnya kurang atau terlewatkannya pertanyaan dan pernyataan kuesioner. Agar 
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tidak ada keraguan jawaban yang terjadi pada jawaban yang diperoleh dari 

lapangan. Sehingga perlu adanya pemeriksaan data yang lengkap pada hasil 

kuesioner tersebut. 

2. Pemberian Kode (Coding)

Setelah tahap memeriksa data selesai dilakukan selanjutnya peneliti 

memberikan kode atau simbol tertentu yang sudah diberikan kepada responden 

untuk memudahkan dalam menganalisis data. Pada pertanyaan tertutup, kode dan 

simbol sudah bisa ditetapkan sedangkan pada pertanyaan yang terbuka peneliti 

harus membuat kategori-kategori, setelah kategori diberikan maka masing- 

masing jawaban diberi kode atau simbol.  

3. Tabulasi Data (Tabulating)

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan 

cara memasukkan dan menyajikan data yang diperoleh dari responden kedalam 

bentuk tabel tertentu agar memudahkan pengamatan dan evaluasi, sehingga data 

yang diperoleh lebih ringkas dan mudah dipahami. 

1.8.2  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini penelitiakan menggunakan skala likert, menurut 

Sugiyono (2014) Skala likert adalah suatu cara yang lebih sistematis untuk 

memberikan skor pada indeks dengan cara menghadapkan sebuah pertanyaan dan 

poin kepada responden, kemudian diminta memberikan jawaban dengan bobot 

penilaian sebagai berikut : 

1. Sangat Tidak Setuju, skor 1.

2. Tidak Setuju, skor 2.

3. Setuju, skor 3.

4. Sangat Setuju, skor 4.

Untuk mentafsirkan nilai rata-rata, maka ditentukan dulu kelas intervalnya dengan 

rumus sebagai berikut: 
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i = R 

K 

Keterangan : 

i = Interval 

R = Range = (skala tertinggi – skala terendah) 

K = Jumlah Kelas 

i =     4 - 1 

4 

 = 0,75 

Dengan hasil ini didapat tabel skala kategori sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Skala Kategori 

Kategori Batas 

Sangat Rendah 1,00 – 1,75 

Rendah 1,76 – 2,50 

Tinggi 2,51 – 3,25 

Sangat Tinggi 3,26 – 4,00 

Sumber : diolah oleh peneliti 

Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan agar dapat menganalisa 

bagaimana data dapat diterapkan dengan secara teoritik, data statistik yang 

diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diberikan kepada responden 

dapat menggunakan aplikasi SPSS 22.0 dan dari hasil wawancara langsung 

dengan responden yang dilakukan oleh peneliti akan dianalisis dengan probling 

atau kutipan wawancara. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

dengan membandingkan temuan dari lapangan dengan kajian teoritik serta 

penelitian terdahulu maka akan diperoleh beberapa temuan-temuan baru yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang efektivitas program perpustakaan. 
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