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ABSTRAK 

PENGELOLAAN KOLEKSI DIGITAL  

DI PERPUSTAKAAN SMA N 7 PURWOREJO 

Wakhid Abdul Qohar 

13130027 

 Perpustakaan hadir sebagai sarana untuk menyediakan informasi untuk para 

pengguna yang mebutuhkan. Semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi 

membuat perpustakaan harus memiliki daya saing dengan lembaga penyedia 

informasi lainnya dalam memberikan informasi. Perpustakaan hadir dengan berbagai 

koleksi tecetak yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Seiring berjalannya 

waktu perkembangan teknologi seakan tidak dapat dibendung lagi. Hingga akhirnya 

muncul koleksi yang hadir dalam bentuk digital. Koleksi-koleksi digital tersebut tidak 

dapat dikelola sembarangan, artinya dibutuhkan bantuan aplikasi untuk 

mengelolanya. Aplikasi perpustakaan digital hadir untuk memudahkan pengelolaan 

koleksi-koleksi dalam bentuk digital. Pengelolaanya tidak hanya terbatas pada 

bagaimana mengolah koleksi tersebut, namun juga bagaimana mengelola koleksi 

hingga sampai kepada pengguna. Aplikasi perpustakaan digital inilah yang menjadi 

solusi dalam memenuhi kebutuhan informasi yang disajikan dalam bentuk digital. 

 

Kata kunci: Aplikasi, Koleksi Digital, Perpustakaan Digital 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Di era teknologi informasi sekarang yang semakin maju dan berkembang 

koleksi digital mulai menjadi alternatif dalam memperoleh informasi. Begitu 

mudahnya masyarakat zaman sekarang untuk mengakses berbagai informasi dengan 

format digital mulai dari dokumen, audio, video ataupun audio-visual. Jaringan 

internet yang sekarang semakin luas juga memudahkan dalam memperoleh informasi 

digital.  

 Perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang menyimpan dan menyediakan 

informasi, sekarang juga mulai mengembangkan layanan berupa informasi digital. 

Hal tersebut tidak terlepas dengan semakin majunya teknologi informasi. 

Perpustakaan mulai menyediakan berbagai koleksi baik itu jurnal, buku, ataupun 

artikel yang berbentuk digital untuk dilayankan kepada pemustaka yang 

membutuhkannya. Koleksi digital tersebut tidak akan dilayankan secara langsung 

kepada pemustaka, namun membutuhkan proses pengelolaan terlebih dahulu. Koleksi 

digital akan dikelola dan dimasukkan ke dalam sistem perpustakaan digital yang 

nantinya akan terhubung ke jaringan dan dapat diakses oleh pemustaka. 

 Pengelolaan koleksi digital merupakan aktivitas yang sangat penting dalam 

menyediakan informasi kepada pemustaka. Lasa Hs (dalam Nashihuddin, 2009:19)   
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megatakan bahwa pengelolaan merupakan proses kegiatan untuk mengelola sumber 

daya manusia, materi dan metode berdasarkan fungsi manajemen agar dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Sementara koleksi digital merupakan koleksi perpustakaan 

yang dikonversi ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin untuk pemeliharaan 

dan penyediaan akses digital (Nashihuddin, 2009:19). Pengelolaan koleksi digital 

pada bagian selanjutnya akan dibatasi pada kegitan yang didalamnya mencakup 

penggunaan aplikasi dan perangkat keras yang digunakan, pengolahan koleksi 

digitalnya serta pemanfaatan koleksi digital yang di dalamnya mencakup pengenalan 

kepada koleksi digital tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari aktivitas pengelolaan itu 

sendiri yang berdasarkan fungsi manajemen. Semua itu bertujuan untuk menyediakan 

layanan akses digital yang efektif dan efisien untuk pemustaka. 

 Perpustakaan SMA N 7 Purworejo juga mulai mengembangkan layanan 

informasi dengan berbagai koleksi digital yang dimiliki. Koleksi digital tersebut ada 

berbagai macam mulai dari novel, buku pelajaran elektronik dan juga soal-soal 

olimpiade. Semua koleksi tersebut menggunakan format pdf untuk nantinya 

dilayankan kepada pemustaka melalui aplikasi perpustakaan digital. Aplikasi 

perpustakaan digital yang digunakan adalah aplikasi yang dibangun oleh pihak IT 

SMA N 7 Purworejo. Aplikasi perpustakaan digital yang sudah dibangun juga telah 

terhubung ke jaringan, sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja serta 

oleh siapa saja.  
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 Pengolahan koleksi digital juga dilakukan oleh pustakawan dan juga petugas 

yang membantunya. Pengunggahan koleksi digital juga sering dilakukan meskipun 

tidak setiap hari dilakukan. Pengguna juga dapat mengunduh koleksi yang telah 

diunggah dengan memanfaatkan jaringan internet yang telah disediakan oleh pihak 

perpustakaan, sehingga pengguna memiliki alternatif lain untuk mendapatkan 

informasi selain dari koleksi tercetak. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah dipaparkan sedikit mengenai perpustakaan digital SMA N 7 Purworejo, kali 

ini ada beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu: 

1. Bagaimanakah pengelolaan koleksi digital di Perpustakaan SMA N 7 

Purworejo? 

2. Adakah kendala dan solusi dalam pengelolaan koleksi digital di Perpustakaan 

SMA N 7 Purworejo? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

 Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Membahas lebih mendalam mengenai pengelolaan koleksi digital di 

Perpustakaan SMA N 7 Purworejo. 

2. Menjelaskan kendala dan solusinya dalam pengelolaan koleksi digital di 

Perpustakaan SMA N 7 Purworejo. 
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2. Manfaat 

 Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas pengelolaan koleksi digital di Perpustakaan SMA N 7 

Purworejo. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi serta solusinya dalam pengelolaan koleksi 

digital di Perpustakaan SMA N 7 Purworejo. 

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam menuliskan laporan tugas akhir ini tentunya membutuhkan data 

sebagai objek yang akan dibahas dan dioleh menjadi informasi. Penulis juga 

menggunakan metode dan teknik tersendiri dalam mencari dan mengumpulkan data, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

 Observasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dari suatu 

penelitian di lapangan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 

objek yang diteliti. Penulis akan mencatat hal-hal yang dianggap penting yang 

kemudian akan diolah menjadi informasi. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi menjadi hal harus dilakukan dalam memperoleh data untuk 

laporan ini. Dokumentasi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data bagaimana 
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pemustaka memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital yang disediakan. Data yang 

diambil dari proses dokumentasi ini adalah grafik pengunduhan dokumen yang ada di 

aplikasi perpustakaan digital serta banyaknya pengguna yang melakukan akses untuk 

masuk ke akun perpustakaan digital. Data ini sangat penting untuk mengetahui 

seberapa banyak pemustaka yang masuk ke akun masing-masing serta seberapa 

banyak pemustaka yang sudah mengunduh dokumen dari aplikasi perpustakaan 

digital tersebut. 

3. Wawancara 

 Wawancara menjadi teknik yang cukup ampuh dalam mengumpulkan data. 

Dengan melakukan wawancara, seseorang akan mendapatkan informasi yang akurat 

dari narasumber yang diwawancarai. Penulis menggunakan teknik ini untuk 

mengumpulkan data tentang spesifikasi aplikasi yang digunakan. Dengan teknik ini 

penulis mendapatkan informasi yang cukup dari narasumber untuk mengolahnya 

menjadi informasi yang lebih matang lagi. 

E. Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 PKL (Praktik Kerja Lapangan) dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai 

pada tanggal 1 Februari 2016 sampai tanggal 31 Maret 2016, bertempat di 

Perpustakaan SMA N 7 Purworejo yang beralamat di Jl. Ki Mangunkarsoro No. 1, 

Desa Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi 

Jawa Tengah. 
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 Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

Senin s.d Kamis  : Jam 07.00 - 15.30 WIB 

Jumat   : Jam 07.00 – 11.30 WIB 

      Jam 13.00 – 15.30 WIB 

Sabtu    : Jam 07.00 – 13.00 WIB 

F. Sistematika Penulisan Laporan 

 Agar penyusunan laporan ini mudah dipahami dan terarah dalam satu 

pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika laporan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, waktu dan tempat PKL, metode dan teknik pengumpulan data serta 

sistematika laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bagian ini berisi tentang berbagai teori yang digunakan untuk melakukan 

pembahasan laporan. Teori tersebut meliputi 

BAB III METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Pada bagian ini berisi tentang metode dan teknik yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan data yang valid yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi dalam 
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pembahasan. Metode dan teknik tersebut antara lain observasi, dokumentasi dan 

wawancara. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bagian ini berisi mengenai pembahasan topik yang telah dipilih berdasarkan 

data yang ada serta berlandaskan teori yang digunakan. 

BAB V PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan 

merupakan bab yang membahas rumusan masalah. Selain itu bab ini juga berisi 

mengenai saran yang mendukung dan sesuai dengan pembahasan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pengelolaan koleksi digital yang dilakukan di Perpustakaan SMA N 7 Purworejo 

sudah berjalan dengan baik, mulai dari aspek penggunaan perangkat lunak (aplikasi) 

dan perangkat keras, pengolahan koleksi digital dan pemanfaatan koleksinya. Dari 

pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya ada beberapa pon yang dapat 

diambil sebagai kesimpulan. Pertama, pengelolaan koleksi digital di Perpustakaan 

SMA N 7 Purworejo merupakan aktivitas yang di dalamnya mencakup penggunaan 

perangkat lunak dan perangkat keras, proses pengolahan koleksi digital dan 

pemanfaatan koleksi digital. Semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan perpustakaan digital kepada pengguna.  

 Kedua, aplikasi perangkat lunak yang digunakan di Perpustakaan SMA N 7 

Purworejo merupakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh pihak IT SMA N 7 

Purworejo. Aplikasi yang dibangun dibuat dengan tampilan dan penggunaan yang 

sederhana, namun tidak meninggalkan aspek fingsional sebagai aplikasi penyedia 

informasi digital. Selain itu, aplikasi ini juga didukung dengan perangkat keras yang 

memadai di mana RAM dari komputer yang digunakan sebesar 16 giga byte dan 

memiliki ruang penyumpan sebesar satu tera byte. Dengan menggunakan komputer 

yang memiliki RAM yang besar dan ruang penyimpanan yang sangat banyak, 
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putakawan yang bertugas untuk mengunggah koleksi akan semakin mudah dalam 

mengolah koleksi digital. 

 Ketiga, pengolahan koleksi digital dilakukan oleh pustakawan dari Perpustakaan 

SMA N 7 Purworejo. Koleksi yang diunggah terdiri dari berbagai subjek yang 

semuanya menggunakan format pdf. Proses pengunggahan koleksi digital akan 

semakin mudah jika jaringan internet lancar.  

 Sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan koleksi digital, kegiatan 

pendidikan pemakai bisa menjadi salah satu solusinya. Penulis yang telah 

menjalankan kegiatan pendidikan pemakai untuk mengenalkan dan mengajak 

pengguna menggunakan perpustakaan digital, merasakan sendiri hasilnya. Pendidikan 

pemakai tentang perpustakaan digital akan meningkatkan kemampuan pengguna 

dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi digital.  

B. Saran  

 Adanya fasilitas yang dikelola oleh Perpustakaan SMA N 7 Purworejo 

merupakan suatu hal yang positif. Meski begitu, fasilitas perpustakaan digital ini 

belum sepenuhnya bisa dikatakan memuaskan bagi pengguna. Tentu ada beberapa 

kekurangan baik dari aplikasi itu sendiri atau dari cara pihak Perpustakaan SMA N 7 

Purworejo dalam mengelolanya. 

 Berikut ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin cukup relevan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan digital. 
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1. Penambahan pustakawan yang dapat mengelola koleksi digital. Hal ini 

diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital. 

Penyediaan koleksi digital yang memadai akan sangat membantu bagi 

pengguna dalam memperoleh informasi yang diinginkannya. Sumber daya 

manusia, yaitu pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu 

perpustakaan, akan sangat membantu pengelolaan koleksi digital. 

2. Pendidikan pemakai yang dilaksanakan secara kontinyu. Pendidikan pemakai 

yang berperan dalam mengenalkan perpustakaan digital harus dilakukan 

secara kontinyu agar penggunaan koleksi digital bisa lebih maksimal. 

3. Penyediaan komputer yang digunakan untuk mengakses koleksi digital. 

Sarana pencarian koleksi berupa komputer yang memadai tentu akan 

memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. 

Komputer yang disediakan tentu harus memiliki kemampuan yang baik dalam 

melakukan penelusuran informasi. 
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