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MOTTO 
 
 
 
 
 

 
Mereka yang buta huruf (illiterate) di abad ke-21 

Bukanlah 
Orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis 

Namun mereka yang tidak bisa belajar, 
Melupakan ajaran-ajaran masa lalu, 

Dan kembali belajar 
(learn, unlearn dan relearn) 

(Alvin Toffler) 
 
 
 

“Winners never Quit and 
Quitters never Win” 
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INTISARI 

Shofiatul Azkiya (2008). PEMANFAATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

PADA SISTEM E-LEARNING KLASIBER DI FAKULTAS TEKNOLOGI 

INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan koleksi perpustakaan 
pada sistem e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 
Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bidang ilmu 
perpustakaan dan informasi untuk bidang pengembangan koleksi digital pada 
sistem pembelajaran online. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian berupa pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem e-learning 
klasiber di Fakultas Teknologi Industri UII dan ketersediaan koleksi perpustakaan 
dalam bentuk digital. Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. 
Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunkan metode 
triangulasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem 
e-learning klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta dalam tingkatan sangat rendah. Ketersediaan koleksi perpustakaan 
dalam bentuk digital pada Klasiber hanya berupa jurnal online, Kendala dalam 
menyediakan koleksi pepustakaan pada Klasiber antara lain dikarenakan sistem 
perpustakaan yang tidak terintegrasi dengan Klasiber, begitu pula sebaliknya 
Klasiber tidak menyediakan fasilitas penelusuran online untuk mengakses koleksi 
perpustakaan. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa 
Klasiber menyediakan referensi online berupa resorce-resource dari internet dan 
fasilitas link-link untuk mengakses file atau halaman dari situs lain. 

Mengingat pentingnya ketersediaan koleksi perpustakaan pada sistem e-
learning Klasiber untuk mendukung perkuliahan dan referensi mahasiswa, maka 
diharapkan pihak pengelola dan dosen mampu menambah koleksi online, 
resource-resource dan referensi pada Klasiber. 

 
Kata kunci: Pemanfaatan koleksi, e-learning, Perpustakaan digital.  
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ABSTRACT 

Shofiatul Azkiya (2008) THE LIBRARY COLLECTION USE OF KLASIBER 

E-LEARNING SYSTEM AT INDUSTRY TECHNOLOGY FACULTY OF 

INDONESIAN ISLAMIC UNIVERSITY YOGYAKARTA. 

 

 This research is aimed at knowing the library collection use of Klasiber e-
learning system at Industrial Technology Faculty of Indonesian Islamic 
University. The research result is expected to enrich the knowledge of library and 
information science in terms of digital collection development on online learning 
system. 
 This research is a qualitative descriptive research in which the object of 
research is the library collection use of Klasiber e-learning system at Industrial 
Technology Faculty of Indonesian Islamic University (UII) and the availability of 
digital library collection. The writer applied several techniques for collecting the 
data, namely interview, observation, and documentation. Then, the researcher 
examined the validity and reliabilty using triangulation method by comparing the 
data from the result of interviews, observations  and documentations. 
 The result of the research shows that the library collection uses of 
Klasiber e-learning system at Industrial Technology Faculty of Indonesian 
Islamic University is in the very low level. The availability of digital library 
collection in the Klasiber was only for online journals. The challenges in 
providing library collection in the Klasiber were because of library system 
disintegrated to the Klasiber and online search facilities to access the library 
collection not provided by the Klasiber. However, in order to fulfill the students’ 
information need Klasiber provided online references. Those are resources from 
internet and links facility to access files or pages from other sites. 
 Considering the significance of the library collection availability in 
Klasiber e-learning system to support the lectures and references of students, the 
managers and lecturers were expected to be able to add the online collections, 
resources, and references in the Klasiber. 
 
Key words: the use of collection, e-learning, digital library. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi jaringan, khususnya jaringan internet telah 

membawa perubahan begitu pesat terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. 

Salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat diuntungkan dengan adanya 

perkembangan teknologi internet yaitu bidang pendidikan. Dengan adanya 

teknologi internet kesempatan untuk memperoleh sumber belajar menjadi lebih 

mudah, hambatan fisik untuk mengakses informasi dapat dikurangi melalui 

teknologi internet, dari adanya internet dapat menjadi penunjang kegiatan 

pengajaran dan pendidikan. Menurut Andarwati (2005:1-2) internet sangat 

bermanfaat untuk dunia pendidikan karena dapat menghilangkan atau mengurangi 

hambatan ke akses informasi. 

Fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan seperti 

perpustakaan dengan koleksi up to date dan laboratorium yang belum dilengkapi 

dengan teknologi modern serta teknologi informasi (komputer) belum dapat 

dimanfaatkan secara luas karena terkendala jarak dan waktu. Untuk mengakses 

fasilitas - fasilitas belajar dari universitas yang berkualitas, biasanya seseorang 

harus datang ke kota - kota besar yang jauh dari tempat tinggalnya. Persoalan 

tersebut tentunya akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.  

Penggunaan teknologi internet untuk pendidikan diharapkan dapat 

membantu memeratakan kesempatan memperoleh sumber belajar yang 

  xvi
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berkualitas. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri 

untuk memeratakan sumber belajar guna meningkatkan kualitas pendidikan. 

Banyaknya universitas yang terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan 

terkonsentrasinya sumber belajar dan kebutuhan pemenuhan informasi, terutama 

kebutuhan informasi pendidikan. Perluasan fasilitas dan akses informasi 

pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan guna mewujudkan 

pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 

Dewasa ini, jaringan internet telah menyebar ke banyak tempat di seluruh 

tanah air. Perkembangan teknologi jaringan internet begitu pesatnya yang awalnya 

hanya sebagai media pertukaran data, sekarang menjadi tempat belajar, 

berbelanja, bermain, bergaul, dan lain sebagainya. Menjamurnya penggunaan 

internet benar-benar mengubah kehidupan kita semua. Tempat dan jarak yang 

dulunya memisahkan dan menjadi kendala sekarang semakin tidak terasa 

dampaknya. Kita dengan mudah dapat berhubungan dengan orang-orang yang 

berada di negara lain melalui media e-mail, chat room, dan sebagainya. 

Dalam dunia pendidikan, teknologi internet digunakan untuk berbagai 

keperluan. Beberapa fasilitas yang sekarang popular digunakan dalam dunia 

pendidikan adalah : 

1. World wide web (www), menyediakan suatu sarana yang dapat diakses 

secara global dengan meninggalkan batasan konvensional. Dengan world 

wide web dapat menyediakan sebuah sistem pendidikan berbasis internet 

sehingga dapat menjangkau pengguna yang selama ini memiliki kendala 

teknis geografis dan juga kendala waktu. Web dengan content pendidikan  
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biasanya dibuat oleh institusi pendidikan seperti universitas, college, 

lembaga kursus, dan lain-lain. 

2. E-mail, memungkinkan seseorang berinteraksi dengan para pakar atau 

ilmuwan dibelahan dunia manapun dengan menggunakan surat elektronik. 

Pengembangan penggunaan fasilitas e-mail yaitu dapat digunakan sebagai 

media mailing list untuk berdiskusi dan membahas bidang-bidang 

keilmuan tertentu. 

3. Transfer file (FTP), digunakan untuk bertukar informasi atau data dengan 

efisiensi waktu tenaga dan biaya. 

Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut di atas, maka perlu 

dikembangkan sistem pembelajaran on-line yang lebih dikenal dengan istilah e-

Learning, dengan menggunakan layanan World Wide Web (www) untuk 

mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Sistem ini 

diharapkan juga akan membentuk sebuah komunitas belajar dimana terjadi proses 

transfer dan berbagi pengetahuan baik dalam satu komunitas maupun antar 

komunitas sehingga akan mempercepat terbentuknya sebuah masyarakat belajar 

(Learning Society). 

Pendidikan on-line berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai 

berikut: (Wawan Wardiana ,2006)  

1. Pusat kegiatan siswa; sebagai suatu community web based distance 

learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan 

mahasiswa, dimana mahasiswa dapat menambah kemampuan, membaca 

materi kuliah, mencari informasi dan sebagainya.  
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2. Interaksi dalam grup; para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain 

untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat 

hadir dalam group ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi 

yang diberikannya. 

3. Sistem administrasi mahasiswa; dimana para mahasiswa dapat melihat 

informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa dan sebagainya. 

4. Pendalaman materi dan ujian; biasanya dosen sering mengadakan quis 

singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah 

diajarkan serta melakukan test pada akhir masa belajar.  

5. Perpustakaan digital; pada bagian ini, terdapat berbagai informasi 

kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital 

seperti suara, gambar dan sebagainya. Bagian ini bersifat sebagai 

penunjang dan berbentuk digital. 

6. Materi-materi online yang terdiri dari materi pokok dan materi diluar 

kuliah sebagai materi penunjang. Selain itu untuk menunjang perkuliahan, 

diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Karenanya pada bagian 

ini, dosen dan siswa dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan 

lainnya untuk dipublikasikan kepada mahasiswa lainnya melalui web. 

Perpustakaan mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan 

akademis di sebuah universitas. Tidak ada satupun akademisi yang menolak 

pernyataan bahwa perpustakaan mempunyai posisi yang sangat vital terkait 

pengembangan ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai sumber belajar dan pusat 

informasi akademik. Keberadaan perpustakaan adalah wajib bagi semua institusi 
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pendidikan (Nugraha, 2004:3). Dalam Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990 

tentang pendidikan tinggi, pembahasan mengenai perpustakaan dimuat dalam 

Pasal 27 Butir 7 Ayat 10; Pasal 34 Ayat 2; Pasal 55 Ayat 1; Pasal 69 Ayat 1; Pasal 

82 Ayat 1; Pasal 95 Ayat 1, yang pada dasarnya menyatakan bahwa perpustakaan 

ialah unsur penunjang yang perlu ada pada semua bentuk perguruan tinggi, mulai 

dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. (Septiyantono, 

dkk. 2003: 11). 

Sebuah perpustakaan dikatakan ideal apabila pemanfaatan terhadap 

koleksinya tinggi. Ratcliffe (1980:7) membedakan tipe perpustakaan menjadi dua 

yaitu large library dan great library. Bagi Ratcliffe perpustakaan yang memiliki 

jumlah koleksi yang besar (large library) bukan faktor yang menentukan dalam 

hal pemanfaatan koleksi perpustakaan. Besarnya nilai koleksi perpustakaan (great 

library) dalam artian koleksi memiliki relevansi dengan kebutuhan pengguna 

adalah faktor utama yang akan menentukan tingkat pemanfaatan koleksi oleh 

sivitas akademika 

Perpustakaan sebagai suatu lembaga pelayanan informasi (information 

service) berfungsi sebagai penghubung antara sivitas akademika yang merupakan 

pengguna perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. Untuk membangun 

sebuah perpustakaan yang ideal pada sebuah proses pembelajaran, perpustakaan 

dituntut untuk mengembangkan keterampilan dalam menyajikan informasi. dan 

melengkapi sumber-sumber informasi.  

Kerjasama perpustakaan dan teknologi informasi sangat penting agar 

semua informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan bersama-sama secara 
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maksimal bagi penggunanya. Pemanfaatan koleksi menjadi lebih efektif karena 

penyediaan akses yang cepat dan mudah meskipun melalui jarak jauh serta 

penyediaan informasi secara fleksibel bagi pemakai sesuai kebutuhan. Dengan 

adanya teknologi yang berkembang saat ini, sumber informasi yang ada di 

perpustakaan tidak hanya dalam bentuk buku (tercetak) tapi juga tersedia dalam 

bentuk digital atau elektronik. Pemanfaatan sumber-sumber informasi yang 

berbentuk digital atau elektronik ternyata lebih fleksibel dibanding dengan 

sumber-sumber informasi tercetak.  

Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka 

di Yogyakarta sudah memiliki jaringan yang terkoneksi dengan internet dan 

mengembangkan suatu sistem pembelajaran online atau e-learning yang 

dinamakan Klasiber. Sistem e-learning yang digunakan di Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia adalah sistem pembelajaran online berbasis 

web yang digunakan sebagai pendukung perkuliahan utama. Selain tatap muka 

dikelas, dosen juga dapat memberikan materi kuliah atau materi tambahan pada 

Klasiber. Koleksi pada Klasiber ini disediakan dalam bentuk digital, selain 

mengembangkan e-learning dan menyediakan materi perkuliahan online, Fakultas 

Teknologi Industri UII ini juga menyediakan berbagai koleksi yang tersedia dalam 

bentuk digital dan online. Koleksi yang disediakan pada e-learning berupa materi 

perkuliahan online, referensi-referensi yang mendukung perkuliahan, koleksi 

perpustakaan yang diolah dalam bentuk digital, serta akses informasi melalui link-

link atau resource-resource yang ada di Internet.  
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1.2  Batasan Masalah 

Sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah, suatu pendidikan 

online berbasis web (e-learning) antara lain harus memiliki unsur-unsur seperti 

pusat kegiatan siswa, sistem administrasi mahasiswa, dan perpustakaan digital. 

Untuk mendukung referensi perkuliahan on-line maka diberikan fasilitas library 

yang selanjutnya disebut perpustakaan digital. Dengan menggunakan 

perpustakaan digital mahasiswa dapat mengambil mata kuliah, artikel-artikel, 

makalah, tesis, tugas akhir, dan koleksi perpustakaan yang disediakan 

perpustakaan dalam bentuk digital serta melihat info-info terkait perkuliahan. 

Mengingat perpustakaan dengan sistem e-learning tersebut memegang 

peranan penting baik untuk melihat referensi mata kuliah, maupun akses pada 

koleksi-koleksi yang tersedia, maka penulis dalam penelitian disini membatasi 

masalah pada pemanfaatan koleksi perpustakaan yang disediakan dalam bentuk 

digital pada sistem e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah diatas, penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut  

a. Bagaimana tingkat pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem e-

learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta 
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b. Bagaimana ketersediaan koleksi perpustakaan dalam bentuk digital yang 

dipergunakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa pada sistem 

e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

 

1.4  Tujuan dan manfaat penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan koleksi 

perpustakaan pada sistem e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

b. Untuk mengetahui ketersediaan koleksi perpustakaan yang disediakan 

dalam bentuk digital yang dipergunakan sebagai penunjang proses 

belajar mahasiswa pada sistem e-learning Klasiber di Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu gambaran 

atau informasi tentang situasi pemanfaatan koleksi perpustakaan 

pada sistem e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 
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b. Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan masukan serta pokok 

pikiran bagi penyelenggara sistem pembelajaran UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

c. Sebagai bahan pendahuluan bagi peneliti lain yang berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian yang lebih luas dan mendalam. 

2.   Manfaat Teoritis. 

a. Dengan penelitian ini penulis ingin mengemukakan buah pikiran 

untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan 

untuk perbaikan sistem pembelajaran online. 

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi khususnya 

dalam bidang perpustakaan virtual dan sistem pembelajaran on-line 

maupun jarak jauh. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima 

bab, yaitu: 

Bab I  :  Bagian pendahuluan 

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran 

isi skripsi, alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
Bab II :  Tinjauan pustaka dan Landasan teoritik 

 Bab ini berisi tentang Tinjauan pustaka yang akan memaparkan 

berbagai penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh penulis lain, 
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sebagai bahan masukan digunakan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian ini serta informasi tentang landasan teori yang berisi tentang 

pengertian Pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem e-learning 

Klasiber Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

 
Bab III:   Metodologi penelitian 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang tersusun menjadi sub bab 

antara lain : jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 
Bab IV :  Gambaran umum dan Analisis Data 

Bab ini akan memberikan informasi tentang uraian secara singkat 

gambaran umum tingkat penggunaan koleksi perpustakaan pada sistem 

e-Learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri Universitas  Islam 

Indonesia, jasa, fasilitas, pelayanan dan ketersediaan koleksi 

perpustakaan pada sistem pembelajaran online, serta informasi tentang 

analisis data-data yang diperoleh meliputi data-data kualitatif dan 

kuantitatif. 

 
Bab V :  Bagian Penutup 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran dari pembahasan bab-bab yang diuraikan sebelumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.9 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, jika dilihat dari segi pemanfaatan 

maka sistem e-learning Klasiber tidak memanfaatkan koleksi perpustakaan dalam 

penyediaan mata kuliah online, pihak Klasiber hanya menyediakan Koleksi Jurnal 

secara online. Data statistik Klasiber satu bulan terakhir menunjukkan hanya 

14,12% dari seluruh mahasiswa FTI yang mengakses Klasiber. Maka dapat 

disimpulkan secara umum bahwa pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem 

e-learning Klasiber di Fakultas Teknologi Industri UII Yogyakarta adalah sangat 

rendah. Namun, hal ini juga dikarenakan sistem perpustakaan yang tidak 

terintegrasi dengan Klasiber, dan sistem Klasiber yang tidak memungkinkan 

untuk mengakses koleksi di perpustakaan. Disamping itu sering kali perpustakaan 

yang belum menyediakan koleksi yang dibutuhkan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi terhadap koleksi yang ada di perpustakaan. Berdasarkan hal 

diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian. 

1. Materi perkuliahan online pada Klasiber disediakan berdasarkan SAP dan 

silabus yang telah dibuat oleh jurusan masing-masing ditiap fakultas, dan 

untuk mendukung proses belajar mengajar perpustakaan juga menyediakan 

referensi koleksi perkuliahan. 

2. Tingkat pemanfaatan koleksi e-learning Klasiber oleh mahasiswa di 

Fakultas teknologi Industri Universitas Islam Indonesia termasuk pada 

kategori sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan minat mahasiswa 
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dalam mengakses klasiber, yaitu hanya rata-rata 300 mahasiswa 

perharinya atau (9,40 %) dari keseluruhan mahasiswa FTI UII yang 

berjumlah 3186 mahasiswa. 

3. Ketersediaan koleksi pada klasiber berupa materi perkuliahan dalam 

bentuk digital, artikel-artikel, dan jurnal online serta daftar buku sebagai 

referensi perkuliahan yang mana bentuk full teksnya juga tersedia 

diperpustakaan. 

4. Kendala pemanfaatan koleksi perpustakaan pada sistem Klasiber 

dikarenakan 

a. Sistem perpustakaan yang tidak terintegrasi dengan sistem e-

learning Klasiber dan tidak tersedianya fasilitas untuk mengakses 

perpustakaan pada Klasiber. 

b. Kurangnya teknologi dan infrastruktur yang mendukung. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, pada kesempatan ini 

peneliti ingin memberikan masukan berupa saran yang diharapkan dapat 

menunjang terhadap peningkatan kualitas e-learning Klasiber di FTI UII 

Yogyakarta terutama pada pemanfaatan koleksi. Adapun saran yang ingin peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Kepada pihak pengelola Klasiber agar bisa memperluas ketersediaan 

koleksi yang ada pada Klasiber agar tidak hanya sebatas mata kuliah dan 
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jurnal online, tapi juga menyediakan koleksi-koleksi buku yang 

menunjang proses perkuliahan.  

2. Pihak pengelola Klasiber diharapkan bisa menyediakan akses ke koleksi 

yang ada di perpustakaan FTI meskipun hanya dengan bentuk link ke situs 

perpustakaan.  

3. Meskipun sistem perpustakaan yang tidak terintegrasi dengan Klasiber, 

namun diharapkan pihak dosen minimal bisa menggunakan referensi 

perkuliahan dari koleksi perpustakaan, agar mendorong mahasiswa untuk 

berkunjung ke perpustakaan. 

4. Kepada perpustakaan diharapkan bisa menyediakan koleksi yang up to 

date dan sesuai dengan kebutuhan informasi dosen dan mahasiswa, karena 

selama ini dosen dan mahasiswa lebih memilih mencari referensi di 

internet yang dirasa lebih lengkap, sesuai dan selalu up to date. 

5. Perlu adanya dorongan dari dosen pengampu mata kuliah pada Klasiber 

untuk mendorong mahasiswa  memanfaatkan koleksi yang di perpustakaan 

dalam menunjang proses belajar mengajar. 
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89L a m p i r a n  I 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Guided Interview) 

 

1. Apakah anda mengetahui kebutuhan informasi mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan pada sistem e-learning? 

2. Apakah dalam proses pengadaan koleksi perpustakaan untuk sistem e-

learning FTI UII dilakukan seleksi terlebih dahulu? 

Jika ya, siapa sajakah yang dilibatkan? 

Hal apa saja yang menjadi pertimbangan? 

3. Jenis mata kuliah dan koleksi apa saja yang tersedia pada sistem e-

learning? 

4. Jenis koleksi apa saja yang paling banyak dibutuhkan oleh mahasiswa? 

5. Frekuensi pemanfaatan : 

a. berapa banyak frekuensi mahasiswa yang login setiap harinya? 
b. berapa banyak frekuensi login mahasiswa dalam 1 bulan terakhir? 
    (berdasarkan data yang akurat) 
c. berapa jumlah koleksi yang didownload mahasiswa perharinya? 
d. berapa jumlah koleksi yang didownload mahasiswa dalam 1 bulan        
    terakhir? 

6. Kelengkapan koleksi 

 Pertimbangan pihak sistem e-learning dalam memilih koleksi 

perpustakaan yang akan di online kan pada perpustakaan digital 

pada sistem e-leaning 

a. Muatan informasi (isi, kemutakhiran, keakuratan) 
b. Ketersediaan koleksi (ragam, kelengkapan) 
c. Format penyajian informasi  

7. Seberapa tepat kemampuan sistem dalam memberikan layanan kepada 

mahasiswa? 

8. Bagaiman ketersediaan fasilitas pencarian koleksi yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa pada sistem e-learning? 

a. penelusuran online ke penyedia data pangkalan komputer 
b. penelusuran dengan menggunakan CD ROM di fakultas masing-

masing 
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Wawancara untuk Web admininistrator Klasiber 

1. Sejarah berdirinya Klasiber, berapa lama, dimulai dari mana? 

2. Tujuan & manfaat Klasiber? 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan klasiber, interface, dan databasenya 

4. Yang membuat program klasiber ini siapa, (dari pihak UII sendiri atau 

pengembangan proyek mahasiswa atau dari luar) 

5. Apakah untuk bisa mengakses klasiber ini harus terhubung ke Internet? 

atau mungkin tersedia fasilitas untuk akses melalui jaringan lokal? 

6. Untuk database klasiber ini apakah disimpan diserver UII atau 

menggunakan server luar (web hosting)? 

 

Wawancara salah satu Dosen pengampu matakuliah di Klasiber FTI UII 

1. Tujuan, manfaat, motivasi e-learning. 

2. Untuk mempersiapkan bahan mata kuliah yang dionlinekan apakah Bapak 

menggunakan koleksi perpustakaan atau mungkin koleksi sendiri? 

3. Seberapa banyak pengaruh perpustakaan dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar ? 

4. Seberapa banyak pengaruh perpustakaan dalam menunjang kegiatan 

Bapak dalam memberikan materi perkuliahan pada Klasiber? 

5. Untuk mengupload mata kuliah apakah dapat dilakukan sendiri atau minta 

bantuan kepada pengelola sistem? 

 

Wawancara untuk Kepala Div Perpustakan FTI UII 

1. Sejarah berdirinya Perpustakaan FTI UII 

2. Gambaran umum Visi dan misi Perpustakaan FTI UII 

3. Ada berapa jenis koleksi di Perpustakaan dan Jenis koleksi apa saja 

tersedia di Perpustakaan FTI UII? 

4. Apakah seluruh koleksi Perpustakaan FTI UII telah tersedia dalam bentuk 

digital dan dapat diakses secara online? 

5. Berapa besar kontribusi Perpustakaan untuk sistem e-learning Klasiber? 
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91L a m p i r a n  II 

HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : Hendrik ST 

Pekerjaan : Pengelola Klasiber 

Status : Informan Penelitian 

Tanggal : 15-16 april 2008 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak mengetahui 

kebutuhan informasi 

mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan pada sistem e-

learning? 

 

Untuk kebutuhan Informasi secara umum 

iya, tetapi untuk lebih spesifikasinya lebih 

diketahui oleh dosen yang mengampu mata 

kuliah bersangkutan. Untuk itu pihak 

jurusan menyediakan silabus sebagai 

pedoman para dosen dalam menyediakan 

atau menyiapkan materi perkuliahan pada 

Klasiber agar sesuai dengan kebutuhan 

informasi mahasiswa.  

 

2 Apakah dalam proses 

pengadaan koleksi 

perpustakaan untuk sistem e-

learning FTI UII dilakukan 

seleksi terlebih dahulu? 

Jika ya, siapa sajakah yang 

dilibatkan dan hal apa saja 

yang menjadi pertimbangan? 

 

Untuk koleksi perpustakaan tidak 

disediakan pada Klasiber, jadi tidak ada 

seleksi untuk koleksi perpustakaan, seleksi 

dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam 

penyediaan koleksi di Perpustakaan. 

Sedangkan untuk proses pengadaan koleksi 

yang menunjang perkuliahan pada Klasiber 

dilakukan seleksi yang melibatkan jurusan 

dalam hal penyediaan buku pedoman mata 

kuliah,dan dosen-dosen. 
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3 Jenis mata kuliah dan koleksi 

apa saja yang tersedia pada 

sistem e-learning? 

 

Mata kuliah disini ( klasiber) tersedia by 

request, jadi tergantung kesepakatan 

mahasiswa dengan dosen. Apabila dosen 

menginginkan ada kelas online untuk mata 

kuliahnya maka oleh pihak pengelola akan 

disediakan kelas online. 

Sedangkan untuk koleksi perpustakaan 

pihak e-learning belum menyediakan, 

sementara ini hanya ada jurnal online yang 

dapat diakses melalui Klasiber. Hal ini 

dikarenakan disamping sistem perpustakaan 

yang tidak terintegrasi dengan e-learning, 

sistem e-learning ini juga tidak 

memungkinkan mengakses koleksi atau 

tidak ada fasilitas untuk library. 

 

4 Jenis koleksi apa saja yang 

paling banyak dibutuhkan oleh 

mahasiswa? 

Untuk jenis koleksi ini sudah terjawab 

sebelumnya tadi bahwa untuk koleksi yang 

kita sediakan hanya jurnal online. Jadi tidak 

bisa ditentukan jenis koleksi apa yang 

paling banyak dibutuhkan. 

 

5 Untuk frekuensi pemanfaatan 

Apakah Saya bisa 

mendapatkn data yang akurat 

mengenai : 

a. frekuensi  mahasiswa  

    yang login setiap harinya? 

b. frekuensi login mahasiswa   

    dalam 1  bulan terakhir? 

Untuk frekuensi pemanfaatan dan download 

bisa dilihat pada data statistic Klasiber  

menyusul nanti datanya akan Kami siapkan. 
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c. jumlah koleksi yang  

    didownload mahasiswa  

    perharinya? 

d. jumlah koleksi yang  

    didownload mahasiswa 

    dalam 1 bulan terakhir? 

6 Apa pertimbangan pihak 

sistem e-learning dalam 

memilih koleksi perpustakaan 

yang akan di online kan pada 

perpustakaan digital pada 

sistem e-learning 

Untuk pertimbangan koleksi apa yang akan 

dionline kan mungkin tidak ada ya, karena 

pihak Klasiber belum menyediakan koleksi-

koleksi perpustakan seperti buku dan lain-

lain, referensi bacaan disediakan di 

perpustakaan dan belum ada yang online 

pada Klasiber, sementara ini yang ada 

hanya koleksi jurnal online. 

 

7 Seberapa tepat kemampuan 

sistem dalam memberikan 

layanan kepada mahasiswa? 

Untuk kemampuan sistem sebenarnya tidak 

hanya dipengaruhi oleh sistem kita tapi juga 

tempat asal mahasiswa mendownload. 

Namun selama ini kita berusaha agar sistem 

selalu stabil, dan cepat melakukan proses 

data. 

 

8 Bagaiman ketersediaan 

fasilitas pencarian koleksi 

yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa pada sistem e-

learning 

Fasilitas pencarian informasi sebagaimana 

yang kita sampaikan tadi sementara ini 

belum ada fasilitas untuk mengakses 

perpustakaan, tapi kalau untuk akses ke 

halaman web lain kita sediakan fasilitas add 

resource pada Klasiber. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : Juanda  

Pekerjaan : Staf Support Pengelola Klasiber 

Status  : Informan Penelitian 

Tanggal : 22 april 2008 

 
No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah Bapak mengetahui 

kebutuhan informasi 

mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan pada sistem e-

learning? 

 

Untuk kebutuhan Informasi mahasiswa 

lebih diketahui oleh dosen yang 

memegang mata kuliah bersangkutan. 

Untuk itu dalam menyediakan mata kuliah 

dosen selalu menyesuaikan dengan silabus 

mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh 

jurusan. 

 

2 Apakah dalam proses 

pengadaan koleksi 

perpustakaan untuk sistem e-

learning FTI UII dilakukan 

seleksi terlebih dahulu? 

Jika ya, siapa sajakah yang 

dilibatkan dan hal apa saja 

yang menjadi pertimbangan? 

 

Untuk proses pengadaan koleksi yang 

menunjang perkuliahan pada Klasiber 

dilakukan seleksi terlebih dahulu, dan 

yang dilibatkan antara lain jurusan dalam 

hal penyediaan buku pedoman mata 

kuliah, dosen, dan  pustakawan. 

 

3 Jenis mata kuliah dan koleksi 

apa saja yang tersedia pada 

sistem e-learning? 

 

Untuk Mata kuliah pada klasiber tersedia 

berdasarkan kesepakatan antara 

mahasiswa dengan dosen. Misalnya dosen 

menginginkan ada kelas online untuk 
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mata kuliahnya nanti tinggal lapor 

kepihak pengelola kemudian akan 

disediakan kelas online. 

Untuk koleksi perpustakaan pihak e-

learning belum menyediakan, yang ada 

hanya jurnal online. Hal ini dikarenakan 

sementara ini koleksi perpustakaan yang 

tersedia isi online baru pada jurnal. 

 

4 Jenis koleksi apa saja yang 

paling banyak dibutuhkan oleh 

mahasiswa? 

Untuk jenis koleksi tidak bisa ditentukan 

apa yang paling banyak dibutuhkan. 

Karena jenis koleksi yang kita sediakan 

hanya jurnal online. 

 

5 Untuk frekuensi pemanfaatan 

Apakah Saya bisa 

mendapatkan data yang 

akurat mengenai : 

a. frekuensi  mahasiswa  

    yang login setiap harinya? 

b. frekuensi login mahasiswa   

    dalam 1  bulan terakhir? 

c. jumlah koleksi yang  

    didownload mahasiswa  

    perharinya? 

d. jumlah koleksi yang  

    didownload mahasiswa 

    dalam 1 bulan terakhir? 

Data yang akurat berdasarkan pada data 

statistic Klasiber  Nanti datanya akan 

Kami sediakan. 

6 Apa pertimbangan pihak 

sistem e-learning dalam 

Untuk pertimbangan koleksi apa yang 

akan dionline kan mungkin jawabannya 
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memilih koleksi perpustakaan 

yang akan di online kan pada 

perpustakaan digital pada 

sistem e-learning 

hampir sama dengan yang tadi bahwa 

pada e-learning pihak Kita belum 

menyediakan koleksi-koleksi perpustakan 

seperti buku dan lain-lain, sementara ini 

yang ada hanya koleksi jurnal online. 

 

7 Seberapa tepat kemampuan 

sistem dalam memberikan 

layanan kepada mahasiswa? 

Untuk kemampuan sistem selama ini kita 

berusaha agar sistem selalu lancar, stabil, 

dan cepat melakukan proses balik kepada 

mahasiswa yang mengakses. 

 

8 Bagaiman ketersediaan 

fasilitas pencarian koleksi 

yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa pada sistem e-

learning 

Fasilitas pencarian informasi kita sediakan 

untuk akses ke halaman web lain, pada 

Klasiber ada kita sediakan fasilitas add 

resource dan link to a file. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : Hendrik ST 

Pekerjaan : Web administrator e-learning Klasiber 

Status  : Informan Penelitian 

Tanggal : 15-16 april 2008 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sejarah berdirinya Klasiber, 

berapa lama, dan dimulai dari 

mana? 

Klasiber ini awalnya adalah program 

hibah kompetisi PHKA2 yang didapat 

Jurusan Teknik Informatika pada tahun 

2005. yang mana salah satu program 

PHKA2 ini adalah mengembangkan 

sistem e-learning. 

Jawaban ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Dekan FTI pada tgl 23 

september 2007 bahwa Sejarah awal 

berdirinya Klasiber ini adalah hasil dari 

program hibah kompetisi PHK dalam 

pengembangan sistem e-learning yang 

didapat jurusan Teknik Informatika. Saat 

ini klasiber sendiri juga sudah 

berkembang ke Fakultas dan universitas. 

 

2 Apa Tujuan & manfaat 

Klasiber? 

Tujuannya adalah membantu dan 

mempermudah mahasiswa dalam 

perkuliahan dengan resource-resource 

yang mudah didapat. Serta memberikan 
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kemudahan dalam berkomunikasi dan 

menyampaikan informasi. Terutama pada 

pihak-pihak petugas akademik, dosen, dan 

mahasiswa 

3 Untuk Bahasa pemrograman, 

interface, dan databasenya 

klasiber menggunakan apa? 

Bahasa pemrograman yang digunakan 

Klasiber ini adalah PHP dan untuk 

databasenya menggunakan MySQL. 

 

4 Yang membuat program 

klasiber ini siapa? (dari pihak 

UII sendiri atau 

pengembangan proyek 

mahasiswa atau dari luar) 

Untuk pembuatan Klasiber ini pada 

awalnya adalah proyek yang 

diperuntukkan untuk mahasiswa, Akan 

tetapi sejalannya waktu pihak UII 

kemudian menggunakan sistem yang 

sudah jadi dari moodle yang kemudian di 

customize sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa, sistem tersebut tinggal 

didownload langsung dari moodle, untuk 

melihatnya Anda bisa masuk langsung ke 

www.moodle.org.  

 

5 Apakah untuk bisa mengakses 

klasiber ini harus terhubung ke 

Internet? atau mungkin 

tersedia fasilitas untuk akses 

melalui jaringan lokal? 

 

Ya, untuk mengakses Klasiber ini harus 

terhubung ke internet. Dikarenakan karena 

sistem kita ini juga sudah dipublish dan 

dapat diakses dimana saja. 

 

6 Untuk database klasiber ini 

apakah disimpan diserver UII 

atau menggunakan server luar 

(web hosting)? 

Untuk database klasiber ini Kita kelola 

sendiri dan disimpan diserver UII. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : Yudi Prayudi S.Si, M.Kom 

Pekerjaan  : Kepala Jurusan Teknik Informatika sekaligus merangkap dosen di   

  Jurusan TI 

Status  : Informan Penelitian 

Tanggal : 14 April 2008 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa Tujuan, manfaat, dan 

motivasi e-learning Klasiber? 

Tujuannya yang utama ialah 

Memudahkan penyebaran informasi, 

dalam hal ini mata kuliah dan informasi 

terkait perkuliahan. Kemudian 

manfaatnya bagi mahasiswa adalah mreka 

dapat belajar sesuai dengan kemampuan 

belajar mereka. 

 

2 Untuk mempersiapkan bahan 

mata kuliah yang dionlinekan 

apakah Bapak menggunakan 

koleksi perpustakaan atau 

mungkin koleksi sendiri? 

dalam mempersiapkan bahan mata kuliah 

kita pihak dosen sudah memiliki silabi 

dan SAP yang  diberikan jurusan masing-

masing, jadi kebanyakan buku-buku 

disediakan oleh fakultas atau Jurusan, atau 

terkadang Dosen juga memiliki koleksi 

pribadi. 

 

3 Seberapa banyak pengaruh 

perpustakaan dalam 

menunjang kegiatan belajar 

Perpustakaan cukup membantu dalam hal 

menunjang proses belajar mengajar, 

biasanya Dosen juga memberikan 
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mengajar ? rekomendai pada mahaiswa untuk 

berkunjung keperpustakaan untuk 

memperoleh referensi buku yang 

disarankan dalam perkuliahan 

 

4 Seberapa banyak pengaruh 

perpustakaan dalam 

menunjang kegiatan Bapak 

dalam memberikan materi 

perkuliahan pada Klasiber? 

kalau dalam hal menyediakan mata kuliah 

memang kebanyakan dosen tidak 

menggunakan koleksi perpustakaan, 

dikarenakan kita sudah disediakan koleksi 

pada jurusan masing-maing dan juga 

karena faktor perpustakaan yang belum 

menyediakan koleksi yang kita butuhkan. 

 

5 Untuk mengupload mata 

kuliah apakah dapat dilakukan 

sendiri atau minta bantuan 

kepada pengelola sistem? 

Untuk mengupload mata kuliah untuk 

sebagian dosen bisa dilakukan sendiri, 

tapi biasanya ada beberapa dosen yang 

kurang mengerti dibidang teknologi 

informasi biasanya minta bantuan kepada 

pihak pengelola Klasiber. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama  : Ismanto 

Pekerjaan : Kepala Div. Perpustakaan FTI UII 

Status   : Informan Penelitian 

Tanggal : 16 April 2008 dan 18 April 2008 

 

No Pertanyaan Jawaban Informan 

1 Sejarah berdirinya 

Perpustakaan FTI UII? 

Perpustakaan FTI ini berdiri sejak 1995 

yang merupakan fasilitas fakultas yang 

mana bertujuan untuk mendukung dan 

membantu proses belajar mengajar dan 

membangaun kebiasaan membaca bagi 

mahasiswa. 

 

2 Gambaran umum Visi dan 

misi Perpustakaan FTI UII? 

Gambaran secara umum Pepustakaan FTI 

ini memperlancar dan mempertinggi 

kualitas akademik proses belajar mengajar 

melalui pelayanan informasi dan 

menyediakan berbagai koleksi. 

 

3 Ada berapa jenis koleksi di 

Perpustakaan dan Jenis 

koleksi apa saja tersedia di 

Perpustakaan FTI UII? 

Jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan 

FTI ini sebenarnya ada 12 item, akan tetapi 

yang tersedia sementara ini baru 9 item 

yaitu Buku teks, Jurnal, skripsi, Thesis, 

disertasi, majalah, laporan penelitian, 

laporan kerja lapangan, dan CD interaktif. 

Sedangkan koleksi seperti 
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Prosiding.seminar, hang out, dan diktat 

belum tersedia dalam bentuk tercetak 

 

4 Apakah seluruh koleksi 

Perpustakaan FTI UII telah 

tersedia dalam bentuk digital 

dan dapat diakses secara 

online? 

Untuk koleksi perpustakaan semuanya 

sudah disediakan dalam bentuk digital dan 

dapat diakses melalui www.uii.ac.id , tetapi 

koleksi-koleksi tersebut belum berbentuk 

full teks dan masih berupa judul buku dan 

data bibliografi. 

 

5 Berapa besar kontribusi 

Perpustakaan untuk sistem 

e-learning Klasiber? 

Perpustakaan dalam hal kontribusi bagi 

Klasiber selalu berusaha menyediakan 

koleksi yang up to date sesuai dengan 

silabus yang disarankan pada tiap-tiap mata 

kuliah, dalam menyediakan referensi 

perkuliahan perpustakaan bekerjasama 

dengan tiap departemen, dosen dan jurusan 

untuk menyeleksi buku apa saja yang 

diperlukan mahasiswa agar koleksi itu 

benar-benar digunakan. 
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HASIL OBSERVASI 

 
No Tanggal  Proses pengamatan 

1 03 April 2008 Peneliti melakukan pendaftaran pada situs Klasiber 
untuk mendapatkan username dan password yang 
digunakan untuk login kesitus Klasiber. 
 

2 10 April 2008 Peneliti mencatat isi bulletin board mengenai 
prosentase mahasiswa yang menyatakan sistem 
Klasiber mudah digunakan 
 

3 15 April 2008 Peneliti melihat dan memeriksa langsung halaman data 
statistik Klasiber yang menunjukkan frekuensi login 
dan download mahasiswa 
 

4 16 April 2008 Peneliti mendownload contoh silabus dari mata kuliah 
sistem manajemen basisdata dari jurusan teknik 
Informatika dan halaman referensi online serta fasilitas 
link dari kelas mekatronika Jurusan Teknik mesin. 
 

5 20 April 2008 Peneliti login ke Klasiber untuk melihat secara 
langsung dan mendownload daftar judul jurnal online 
FTI UII 
 

6 19 April 2008 Peneliti mendownload beberapa halaman Klasiber 
untuk contoh materi perkuliahan dan referensi online. 
  

7 30 mei 2008 Peneliti mendownload halaman dari Klasiber yang 
menampilkan contoh resource dari internet 
 

7 12 juni 2008 Peneliti memeriksa ketersediaan isi online jurnal 
dengan cara mengklik tiap judul jurnal yang dimiliki 
FTI. 
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Halaman Klasiber yang menampilkan referensi online 
(www.klasiber.net) 

 

 
 
 

Halaman Klasiber yang menampilkan link ke situs lain 
(www.klasiber.net) 
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Halaman Statistik pengunjung weekly Klasiber 
(www.klasiber.net)  

 

 
 
 

Halaman statistik pengunjung monthly Klasiber 
(www.klasiber.net)  
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Daftar judul jurnal online FTI UII 

 
No Judul Jurnal  

1 E - Link; Jurnal Teknik Elektro dan Informatika 
2 European Journal of Operational Research 
3 Forum Teknik : Majalah Ilmiah Teknologi 
4 Forum Teknik : Majalah Ilmiah Teknologi, Vol.31, No.2, Mei 2007 
5 Forum Teknik : Majalah Ilmiah Teknologi, Vol.31, No.3, September 2007 
6 Fuzzy sets and systems 
7 Gelagar ( Jurnal Teknik ) 
8 Ilman Media komunikasi Alumni UII, Vol.1,No.2, November 2007 
9 Industrial Progress, Vol. 1 No. 1 September 2000 
10 Jurnal Aplikasi Teknik Industri, Volume 2, Nomor 1, Januari 2003 
11 Information Systems Reseach 
12 Interfaces 
13 International Jurnal of Business 
14 International Jurnal of Production Research 
15 International Textile Bulletin 
16 JURNAL INFORMATIKA; Jurnal Ilmiah 
17 Journal of Industrial Research 
18 Jurnal : Edukasi Elektro 
19 Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia 
20 Jurnal Ergonomi Indonesia 
21 Jurnal Ilmiah Teknik Industri 
22 Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi 
23 Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, Volume IX No.1, Januari 2006 
24 Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, Volume IX No.2, Juli 2006 
25 Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, Volume VIII No.1, Januari 2005 
26 Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, Volume VIII No.2, Juli 2005 
27 Jurnal Istmi Teknik Industri dan Manajemen Industri 
28 Jurnal Itenas 
29 Jurnal Kajian Teknologi 
30 Jurnal M&i : Jurnal Mesin dan Industri 
31 Jurnal Manajemen AMI, Vol. 1, No. 1, Tahun 2001 
32 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi 
33 Jurnal Reaktor 
34 Jurnal Reintek (Rekayasa Innovasi Teknologi) Vol.2 No.2 Desember 2007 
35 Jurnal Rekayasa Proses 
36 Jurnal TEKNO IN 
37 Jurnal Techno Science, Volume 1 No.2 Oktober 2007 
38 Jurnal Tekin Industri, Univ. Ahmad Yani 
39 Jurnal Teknik Elektro: Ilmu dan Teknologi (UKP- Surabaya) 
40 Jurnal Teknik Industri ( UK Petra ) 
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41 Jurnal Teknik Industri, ( Trisakti ) 
42 Jurnal Teknik Kimia Indonesia Vol.5 No.3 Desember 2006 
43 Jurnal T.Media Pengembangan Ilmu&Aplikasi Teknik,Vol.6,No.2Sept2007 
44 Jurnal Teknik dan Manajemen Industri 
45 Jurnal Teknologi Industri, Volume VII, No 1, Januari 2003 
46 Jurnal Teknologi Proses Kimia 
47 Jurnal; Teknik Kimia Indonesia(APTEKIND0) 

48 
LIGHTJournalforEngineering:Mechanical,Electric,Architecture,Civil,Naval
and Informatic 

49 MEDIA TEKNIK : Majalah Ilmiah Teknologi (invent. ada di majalah) 
50 MIS Quarterly 
51 Media Teknik Majalah Ilmiah Teknologi, No.2 Th. XXIX Edisi Mei 2007 
52 Media Teknik Majalah Ilmiah Teknologi, No.3 Th. XXIX Ed.Agustus 2007 
53 Media Teknik Majalah Ilmiah Teknologi, No.4 Th. XXIX Edisi Nov 2007 
54 Media Teknika : Jurnal Teknologi 
55 Operations Research 
56 Organization Science 
57 Psikologika: jurnal pemikiran & penelitian psikologi, no. 24, XII, juli2007 
58 Science and Technology Review 
59 Teknik dan Manajemen Industri, Volume 1, Nomor 1, Desember 2001 
60 Teknosains 
61 Transmisi Jurnal Teknik Mesin 
62 UNISIA; Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial 
63 Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge Based Systems 
64 International journal of Approximate Reasoning 
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Koleksi Berdasarkan Bahasa 

Mar-08 

NO Bahasa  Jumlah 
1 Indonesia 9467 
2 Inggris 3581 
3 Lain-lain 6 

 TOTAL 13054 
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DEPARTEMEN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
F A K U L T A S    A D A B 
Jl. Marsda Adisucipto 55281 Yogyakarta Telp / Fax (0274) 552883, 513949 

 
Nomor : UIN/IPI/PP.00.9/61-R/2007 
Lamp : 1 (satu) berkas 
Perihal : Penetapan Pembimbing 
  

Kepada 
Drs. Tri Septiyantono M.Si 
Dosen Fakultas Adab 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
     Yogyakarta, 17 April 2007 
 
     a.n. Dekan,  
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