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ABSTRAK 

Heri Abi Burachman Hakim. 1220011017. “Evaluasi Perpustakaan Digital 
Musik: Studi Kasus di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta”. Tesis Magister. 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta telah mengembangkan perpustakaan 
digital musik melalui digitalisasi buku musik dan melakukan konversi file hasil 
digitalisasi buku musik ke dalam bentuk MIDI. Pengembangan tersebut 
merupakan upaya penyesuaian format layanan dengan karateristik pemustaka 
yang terbiasa mengakses informasi dalam format digital. 

Selama ini UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta belum melakukan evaluasi 
terkait pengembangan dan pengelolaan perpustakaan digital musik. Evaluasi ini 
penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan digital musik. 
Melihat peran penting evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas perpustakaan 
digital musik merupakan latar belakang peneliti untuk mengangkat judul 
“Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: Studi Kasus di UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta”. Dalam penelitian ini tiga  masalah yang akan dibahas,yaitu evaluasi 
koleksi, organisasi informasi dan user interface perpustakaan digital musik. 
Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu mendeskripsikan bagaimana 
kualitas koleksi, deskripsi aktivitas organisasi informasi dan kualitas user 
interface perpustakaan digital musik.  

Penelitian tentang evaluasi perpustakaan digital musik merupakan 
penelitian kualitatif. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul selanjutnya direduksi, 
verifikasi data, disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian 
adalah informan penelitian dan objek penelitian adalah perpustakaan digital musik 
yang dimiliki UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 
 Dari hasil analisis terhadap data disimpulkan bahwa evaluasi  koleksi 
menunjukkan koleksi memiliki kualitas yang cukup karena dua diantara lima 
indikator memperoleh hasil tidak maksimal. Indikator relevansi dan cakupan 
informasi menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi 
kebutuhan informasi serta bukan merupakan koleksi terbaru. Indikator format 
menunjukkan bahwa UPT telah menggunakan format file standar yaitu PDF dan 
MIDI. Level penyajian sampai dengan level full text yang dibutuhkan pemustaka 
dan indikator reliabilitas menunjukkan proses seleksi dilakukan oleh staf yang 
kompeten serta koleksi musik dihasilkan oleh penerbit dan penulis dengan 
reputasi baik. Dari evaluasi organisasi informasi diketahui bahwa perpustakaan 
menggunakan Dewey Decimal Classification sebagai sistem klasifikasi dan tidak 
menggunakan tajuk subjek dan tesaurus. sistem perpustakaan digital yang 
digunakan menyediakan fasilitas katalogisasi sehingga dapat digunakan untuk 
kegiatan deskripsi bibliografi koleksi musik bersifat tunggal dan album. Sistem 
perpustakaan digital menggunakan metadata standar yaitu metadata Dublic Core. 
Evaluasi user interface menunjukkan bahwa perpustakaan digital musik yang 
dibangun memiliki kualitas user interface yang baik karena seluruh indikator 
memperoleh nilai maksimal.  Kualitas ini tercermin dari  user interface ini mudah 
digunakan, memiliki tampilan estetik yang mendukung mudahnya pemanfaatan 
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user interface serta mudah dipahaminya operasional user interface. Dalam 
penelitian ini peneliti memberikan beberapa masukan di antaranya perlu 
peningkatan kualitas koleksi perpustakaan digital musik dengan cara digitalisasi 
koleksi yang tinggi pemanfaatannya, pemanfaatan tajuk subjek dan tesaurus 
dalam kegiatan klasifikasi serta perlu penggunakaan istilah yang populer pada 
tampilan user interface sehingga semakin memudahkan pemanfaatan user 
interface 

 
Kata Kunci : Perpustakaan Digital Musik, Perpustakaan Digital, Koleksi Digital 
Musik, Koleksi Musik, Perpustakaan Musik. 
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ABSTRACT 

Heri Abi Burachman Hakim. 1220011017. "Evaluation of Digital Music Library: 
A Case Study  Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library ". Master Thesis. 
Postgraduate UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library has developed a digital music 
library by digitizing books and convert music files from digitizing result to  MIDI 
format. The development of digital music library  an adjustment effort service 
format with user characteristics that used to access information in digital format. 

Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library has not done an evaluation 
related to the development and management of digital music library. This 
evaluation is important to improve the quality of digital music library. Given the 
critical role of evaluation in improving the quality of digital music library is the 
background of the researcher to do research about "Evaluation of Digital Libraries 
Music: A Case Study Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library ". In this 
study three issues to be addressed, namely the evaluation of the collection, 
information organization and user interface digital music library. Through this 
study, the authors hope to be able to describe how the quality of the collection, a 
description of the activity of the information organization and the quality of the 
user interface digital music library. 

Research on the evaluation of digital music library is a qualitative research. The 
data required is collected through interviews, observation and documentation 
study. The data collected were then reduced, data verification, presented and 
conducted conclusion. Subjects were informants of research and research object is 
a digital library of music owned Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library. 

From the analysis of the data concluded that the evaluation of the collection 
shows a collection of a sufficient quality for two of the five indicators do not 
obtain maximum results. Indicator relevance and coverage information shows that 
the collections have not been able to meet the needs of information and not the 
latest collection. Format indicator indicates that the Unit has been using a standard 
file format is PDF and MIDI. Level presentation to the level required full text 
pemustaka and reliability indicators show a selection process carried out by 
competent staff as well as a collection of music produced by publishers and 
authors with a good reputation. From the evaluation of information organization 
known that Indonesia Institute of the Art Yogyakarta Library use the Dewey 
Decimal Classification as a classification system and does not use the subject 
header and thesaurus. digital library system that is used to provide cataloging 
facility so it can be used for bibliographic description music collection is single 
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and album. Digital library system using standard metadata is metadata Dublic 
Core. Evaluation of user interface indicates that the digital library of music that is 
built has a good quality user interface for all indicators derive maximum value. 
These qualities are reflected in the user interface is easy to use, has the aesthetic 
appearance that supports easy use user interface and easily understood user 
interface operations. In this study, researchers gave some of them need to be input 
in improving the quality of digital music collections by way of digitizing the 
collection of high utilization, utilization and thesaurus in the subject header 
classification activities and need a use a popular term in the appearance of the user 
interface making it easier than use user interface. 

Keywords: Digital Music Library, Digital Library, Digital Music Collections, 
Music Collection,  Music Library. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak faktor yang menjadi motivator bagi pemustaka untuk datang dan 

mengakses layanan perpustakaan. Salah satu faktor yang memotivasi 

pemustaka  adalah koleksi. Koleksi dapat menjadi motivator utama pemustaka 

untuk mengakses layanan perpustakaan. Pemustaka akan cenderung 

mengabaikan faktor sumber daya manusia, ruang yang tidak nyaman serta 

perabot yang usang apabila informasi yang dibutuhkan  terekam dalam koleksi 

yang dimiliki perpustakaan.   

Perpustakaan menghimpun berbagai jenis koleksi. Secara umum koleksi 

perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koleksi tercetak dan non 

cetak. Berbagai koleksi tercetak yang ada di perpustakaan antara lain buku, 

majalah, jurnal dan koleksi karya ilmiah. Sementara,  koleksi non cetak antara 

lain video, kaset, slide dan koleksi digital. 

Dari berbagai koleksi di atas, koleksi digital menjadi salah satu jenis 

koleksi perpustakaan yang mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia 

saat ini. Popularitas koleksi digital tidak lepas dari semakin seringnya 

masyarakat berinteraksi dengan produk-produk teknologi informasi dan 

komunikasi serta maraknya publikasi informasi digital. Maraknya sivitas 

akademika atau praktisi di bidang-bidang tertentu yang mempublikasikan karya 

ilmiahnya melalui web dan blog serta semakin banyaknya perpustakaan di 
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tanah air yang membangun institutional repository (simpanan kelembagaan) 

menyebabkan masyarakat semakin populer dengan keberadaan koleksi digital. 

Eksistensi institutional repository memberikan kesempatan kepada masyarakat 

mengakses publikasi ilmiah dalam format digital yang dihasilkan oleh sivitas 

akademika  sebuah perguruan tinggi.  

Koleksi digital melengkapi varian koleksi perpustakaan yang selama ini 

didominasi oleh koleksi cetak. Eksistensi varian baru ini memungkinkan 

masyarakat mengakses koleksi tanpa harus datang ke perpustakaan dan dapat 

diakses secara masal secara bersamaan. Pola akses seperti ini tentu tidak dapat 

digunakan dalam mengakses koleksi tercetak. Koleksi digital berusaha 

menutupi kekurangan dari koleksi tercetak yang selama mendominasi koleksi 

perpustakaan pada umumnya. 

Selain dapat diakses tanpa harus datang ke perpustakaan dan diakses 

secara masal, karateristik lain dari koleksi digital yang menyebabkan koleksi 

ini semakin populer adalah adalah efisiensi ruang penyimpanan.  Berbeda 

dengan koleksi cetak, koleksi digital tidak membutuhkan ruang penyimpanan 

yang luas. 

Saat ini pemustaka didominasi oleh mereka yang terlahir di era ketika 

teknologi menjadi bagian yang  tidak dapat dipisahkan dari aktivitas umat 

manusia. Pemustaka yang lahir di era saat ini sangat mengandalkan produk-

produk teknologi infromasi dalam mendukung aktivitas hariannya.  Generasi 

ini sangat bergantung kepada produk teknologi infomasi untuk mendukung 

berbagai aktivitas yang dilakukan. Pemustaka terbiasa menggunakan mobile 
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computing dan smart phone untuk berkomunikasi serta menelusur informasi. 

Walaupun terdapat  pemustaka yang tidak memiliki kompetensi literasi produk 

teknologi informasi, akan tetapi jumlahnya sedikit.  

Ketersediaan koleksi digital merupakan usaha yang dilakukan oleh 

perpustakaan untuk menyesuaikan layanan dengan karateristik pemustaka yang 

terbiasa mengakses informasi digital. Penyediaan koleksi digital juga 

merupakan usaha yang dilakukan perpustakaan untuk mendayagunakan 

informasi yang terekam di dalam koleksi digital. Informasi yang tersimpan di 

dalam koleksi digital dapat diakses oleh banyak orang sehingga informasi yang 

terekam di dalamnya akan dapat lebih dimanfaatkan.  

 Melihat manfaat dari koleksi digital  UPT Perpustakaan Institut Seni 

Indonesia (ISI) Yogyakarta melakukan digitalisasi atau digitazi koleksi yang 

dimiliki. Digitalisasi1 dimaknai sebagai proses penciptaan format digital dari 

dokumen analog. Salah satu koleksi yang telah dikonversi ke dalam format 

digital adalah koleksi buku musik. Koleksi buku musik dikenal dengan istilah 

music score dan score material. Score material merupakan buku atau lembaran 

kertas yang memuat notasi dari sebuah komposisi musik2. Koleksi ini 

digunakan untuk kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh sivitas akademika 

ISI Yogyakarta. 

Koleksi buku musik merupakan koleksi langka yang banyak diakses oleh 

sivitas akademika ISI Yogyakarta. Koleksi buku musik dikategorikan sebagai 

koleksi langka karena merupakan terbitan lama dan tidak diterbitkan lagi. 
                                                            
1 John Feather and Paul Sturges (ed.), International Encyclopedia of Information and Library 

Science, (London: Routledge, 2003), hlm.. 105  
2 M. Suharto, Kamus Musik. (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 95 
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Selain itu minimnya penerbit yang menerbitkan buku-buku praktek musik juga 

menyebabkan koleksi jenis ini sulit ditemukan di pasaran, khususnya di 

Indonesia. 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta telah melakukan digitalisasi koleksi 

musik sejak tahun 2005. Digitalisasi koleksi buku musik dilakukan melalui dua 

tahapan, yaitu: pertama, dengan memindai buku musik menggunakan scanner 

untuk menghasilkan file dalam format image atau gambar (.JPG). Tahap kedua 

adalah mengkonversi  file dalam format gambar tersebut menjadi format audio 

(.MIDI). Proses konversi dari format gambar menjadi audio menggunakan 

bantuan perangkat lunak Finalle. Dengan format audio ini diharapkan koleksi 

tersebut mampu memberikan ilustrasi kepada pemustaka dalam memainkan 

partitur yang ada di dalam buku musik. Digitalisasi koleksi buku musik ke 

dalam format gambar dapat dilakukan oleh semua Pustakawan ISI sedangkan 

konversi dari format gambar (digital image) ke format audio (digital audio) 

dilakukan oleh pustakawan ISI yang memiliki latar belakang pendidikan 

musik. Proses digitalisasi yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut diawali proses 

memindai buku tercetak ke dalam format image digital. Tahapan selanjutnya 

adalah melakukan konversi dari digital image menjadi digital audio.  
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ISI Yogyakarta. Rekomendasi tersebut merupakan referensi untuk melakukan 

perbaikan kualitas atau menpertahankan kualitas pengelolaan perpustakaan 

digital musik. Kajian ini juga dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan 

sejenis untuk membangun serta mengelola perpustakaan digital musik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang 

akan dibahas. Ketiga rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas koleksi perpustakaan digital musik di UPT Perpustakaan 

ISI Yogyakarta? 

2. Bagaimana organisasi koleksi perpustakaan digital musik di UPT Perpustakaan 

ISI Yogyakarta ? 

3. Bagaimana kualitas user interface perpustakaan digital yang dibangun UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai 

adalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kualitas koleksi digital musik yang dimiliki UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta  

2. Mendeskripsikan bagaimana aktivitas organisasi informasi koleksi 

perpustakaan digital musik 

3. Mendeskripsikan kualitas user interface perpustakaan digital musik yang 

digunakan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran tentang kualitas koleksi perpustakaan digital musik di 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan pemustaka 

2. Memberikan gambaran tentang aktivitas organisasi informasi koleksi 

perpustakaan digital musik 

3. Memberikan gambaran tentang kualitas user interface perangkat lunak 

perpustakaan digital musik yang digunakan UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa hasil penelitian tentang 

perpustakaan digital musik dan evaluasi perpustakaan digital sebagai kajian 

pustaka. Penelitian pertama adalah Disertasi berjudul “Kerangka Kerja 

Perpustakaan Digital untuk Heterogenistas Koleksi Musik: dari Aquisisi 

Dokumen sampai dengan Interaksi Cross-Modal”. Disertasi ini menjelaskan 

tentang sistem perpustakaan digital untuk mengelola koleksi musik yang beragam. 

Koleksi musik terdiri dari berbagai tipe dan format seperti CD berisi rekaman 

audio, hasil pemindaian dokumen musik (partitur) dan lirik. Sistem yang dibangun 

mengotomatisasi semua proses pengelolaan dokumen seperti digitalisasi, 

indexing, anotasi, linking, akses dan presentasi. Sistem yang diimplementasikan 

merupakan sistem umum dan modul simpanan kelembagaan (Instituional 

Repository) musik berbasis pada pengembangan arsitektur berbasis orientasi 
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layanan. Desertasi ini mendeskripsikan secara lengkap tentang kerangka kerja dari 

sistem termasuk proses bisnis dan arsitektur sistem dan teknik penelusuran 

informasi dokumen musik. Disertasi ini menggunakan German Probado Digital 

Library Initiative sebagai studi kasus. Dari pemanfaatan  German Probado 

Digital Library dapat diketahui bagaimana pemanfaatan  perangkat lunak 

pengelolaan perpustakaan digital musik di Bavarian State Library Munich 

sehingga mampu memperoleh penilaian yang baik3. 

Tinjauan pustaka berikutnya adalah tesis yang ditulis oleh Lars Erik 

Lovhaug dengan  judul “Digital Arsip untuk Partitur dan Koleksi Musik”. Tesis 

ini mendeskripsikan kebutuhan yang diperlukan untuk membangun fasilitas 

pencarian, on-line arsip untuk koleksi musik dalam berbagai format seperti audio, 

video dan partitur serta bagaimana mendesain sistem untuk mengelola berbagai 

koleksi tersebut. Lasr Erik Lovhaug mencoba mendeskripsikan dan 

membandingkan sistem pengelola arsip musik digital yang telah ada. Peneleti 

mencoba memfokuskan perhatian bagaimana partitur dalam format digital. Dari 

wawancara dan evaluasi yang dilakukan terhadap sistem pengelolaan arsip digital 

musik diperoleh gambar arstitektur yang dibutuhkan, model manajemen akses 

terhadap koleksi musik serta memberikan contoh perangkat lunak basis data 

musik yang terbuka bagi masyarakat. Tesis ini dapat digunakan sebagai referensi 

                                                            
3 David Damm, A Digital Library Framework for Heterogeneous Music Collections: From 

Document Acquisition to Cross-Modal Interaction, (Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn, 2013), hlm. i 
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bagaimana seorang individu atau organisasi yang ingin membangun pengelolaan 

arsip digital musik4. 

Penelitian lain terkait evaluasi perpustakaan digital atau perpustakaan digital 

musik adalah penelitian karya Norbert Fuhr dkk. Dalam penelitian berjudul 

“Evaluasi Perpustakaan Digital” diperoleh kerangka baru dalam evaluasi sistem 

perpustakaan digital seperti catatan, gambaran dan analisa terkait penelitian 

perpustakaan digital musik. Di dalam kerangka kerja tersebut mencakup 

metodologi untuk klasifikasi prosedur evaluasi terbaru.  Objek penelitian disajikan 

secara fleksibel dan mudah diadaptasikan sebagai panduan dalam evaluasi 

perpustakaan digital5.  

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan ini 

membahas objek penelitian tentang  perpustakaan digital musik. Penelitian ini 

akan berfokus pada aspek koleksi, organisasi informasi dan User interface. 

Perbedaan lain dengan  ketiga penelitian sebelumnya adalah  tempat penelitian 

yaitu di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta serta waktu pelaksanaan penelitian.  

F. Kerangka Teoritik 

1. Definisi Perpustakaan Digital Musik 

Perpustakaan digital musik merupakan varian dari salah satu perpustakaan 

digital. Perpustakaan digital musik muncul karena koleksi yang dikelola 

perpustakaan digital adalah koleksi musik. Untuk itu  guna memperoleh definisi 

                                                            
4 Lars Erik Lovhaug. Digital Archive for Scores and Music, (Trondheim: Norwegian University of 

Science and Technology,2006), hlm. iii 
5 Norbert Furh et al., Evaluasi Perpustakaan Digital dalam International Journal Digital Library 
(2007) Volume 8, hlm. 21 
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dari perpustakaan digital musik, maka akan dibahas terlebih dahulu definisi 

perpustakaan digital.  

Definisi perpustakaan digital telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dari 

berbagai definisi tersebut terkadang terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan 

tersebut muncul karena latar belakang pendidikan serta profesi dari tokoh yang 

memberikan definisi perpustakaan digital. Menurut Schwartz (2000)6  setidaknya 

ada 64 definisi perpustakaan digital yang berbeda. 

Dalam penelitian ini definisi perpustakaan digital yang pertama  digunakan  

untuk memahami perpustakaan digital adalah definisi yang dikemukan oleh 

William Arms. Menurutnya perpustakaan digital adalah manajemen koleksi dari 

informasi, dengan berbagai layanan yang ada di dalamnya, di mana informasi 

yang dikelola tersebut tersimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui 

jaringan komputer7. Definisi tersebut sangat dekat dengan ilmu komputer. 

Informasi dikelola dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Selanjutnya,  jaringan komputer digunakan untuk menelusur dan mengakes 

koleksi digital tersebut.  

Definisi yang kedua dikemukan oleh Brogman. Brogram berpendapat 

bahwa perpustakaan digital atau perpustakaan elektronik merupakan kombinasi 

dari layanan, arsitektur, sumber informasi, basis data  berbasis teks, angka, grafik, 

suara, video dan  seperangkat alat yang dapat menghimpun, menelusur dan 

                                                            
6 Lucy A. Tedd and Andrew Larga (ed.), Digital Libraries: Principles and practice in a Global 

Environment,  (Munich: K.G. Saur, 2005), hlm. 1 
 
7 William Arms,  Digital Libraries, ([s.l]; MIT University Press, 2000), hlm. 1 
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memanfaatkan informasi tersebut8. Definisi ini menilai bahwa perpustakaan 

digital merupakan sumber informasi berbasis basis data dalam format teks, angka, 

grafik, dan video yang dihimpun, ditelusur dan dimanfaatkan menggunakan 

seperangkat alat tertentu untuk mengakses informasi tersebut. Selain itu ketika 

berbicara tentang perpustakaan digital, menurut Brogman tidak terlepas dari kata 

layanan dan ketika berbicara tentang layanan maka tidak dapat dilepaskan dari 

interaksi antara staf dan perpustakaan. Dengan demikian, Brogman tidak hanya 

memandang perpustakaan digital dari aspek teknis melainkan juga dari aspek 

sosial. Dalam interaksi antara perpustakaan digital dan pemustaka terjadi interaksi 

sosial di antara keduanya. 

Definisi selanjutnya adalah definisi yang dikemukan oleh Digital Library 

Federation.  Menurut organisasi ini,  perpustakaan digital adalah organisasi yang 

menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang terlatih khusus, untuk 

memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga 

integritas, dan memastikan keutuhan karya digital, sedemikian rupa sehingga 

koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan 

komunitas yang membutuhkannya9. Definisi yang dikemukan oleh Digital Library 

Federation melihat perpustakaan digital sebagai sebuah sistem sosial yang 

berusaha memberikan akses koleksi digital kepada komunitas penggunanya. 

Perpustakaan digital berusaha menyediakan berbagai sumber daya seperti 

                                                            
8 Chowdhury, G.G. dan Sudatta. Introduction to Digital Libraries, (London: Facet Publishing, 

2003), hlm. 5 
 
9  Putu laxman pendit, Perpustakaan digital : kesinambungan dan dinamika, (Jakarta: Cita 

karyakarsa Mandiri, 2008), hlm. 3.  
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perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia dalam rangka 

menyediakan akses koleksi digital bagi pemustaka. 

Dari berbagai definisi di atas, maka peneliti menggunakan definisi ketiga 

yang dikemukan oleh Digital Library Federation. Dalam definisi tersebut  

perpustakaan digital dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang memanfaatkan 

berbagai sumber daya yang dimiliki seperti modal, perangkat keras, perangkat 

lunak dan sumber daya manusia. Dalam definisi tersebut juga diperjelas tentang 

aturan yang mengatur bagaimana etika dalam pemanfaatan koleksi digital dan 

usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan karyanya. Dengan kata lain 

dalam pengembangan perpustakaan digital perlu dipertimbangkan aspek-aspek 

sosial dalam pengelolaannya.  

Menurut peneliti untuk mendapatkan definisi perpustakaan digital musik, 

maka definisi perpustakaan digital perlu ditambahkan tentang definisi koleksi 

musik sebagai objek layanan dan objek yang dikelola oleh sebuah perpustakaan 

digital. Definisi perpustakaan digital musik merupakan organisasi atau 

perpustakaan yang mengelola seluruh sumber daya dalam rangkat memberikan 

akses terhadap koleksi musik  dalam format digital bagi komunitas yang dilayani 

oleh perpustakaan.  

2. Koleksi Perpustakaan Digital Musik 

Perpustakaan menghimpun koleksi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

informasi pemustaka yang dilayani. Ragam koleksi yang dihimpun oleh 

perpustakaan berbeda dengan perpustakaan lainnya.  Perbedaan ini terjadi karena 
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perbedaan kebutuhkan informasi dan karateristik pemustaka yang berbeda dari 

setiap perpustakaan. 

Eksistensi perpustakaan digital musik merupakan usaha penyesuaian 

perpustakaan dengan karakteristik pemustaka yang lahir di era digital. Era ini 

didominasi oleh mereka dengan karakteristik  terbiasa memanfaatkan produk 

teknologi informasi yang mengandalkan koneksi internet untuk mendukung 

aktivitas hariannya. Pemanfaatan perangkat lunakWhatsapp dalam berkomunikasi 

dan Google dalam menelusur informasi merupakan ilustrasi bahwa generasi saat 

ini sangat mengandalkan perangkat teknologi informasi dan internet untuk 

mendukng aktivitas mereka. Dengan demikian eksistensi perpustakaan digital 

penting bagi pemustaka era digital seperti saat ini. 

Menurut Ian H. Witten dan David Bainbridge10 perpustakaan digital 

merupakan perpustakaan yang fokus mengelola koleksi dalam format objek 

digital. Dari definisi yang dikemukakan oleh Ian H. Witten dan David Bainbridge 

dapat diketahui bahwa koleksi yang dikelola oleh perpustakaan digital adalah 

objek digital.  

Menurut Seungwon Yang et al. 11 objek digital merupakan dokumen 

elektronik, bahan multimedia, atau representasi informasi dari bentuk komputer 

yang tersimpan dan dapat diperoleh dari perpustakaan digital. Definisi lain 

mengungkapkan bahwa digital objek merupakan sebuah unit informasi yang 

                                                            
10 Ian H. Witten and David Bainbridge, How to Build Digital Library, (Amsterdam: Morgan 

Kauman Publisher, 2003), hlm. 6. 
11 Yin-Leng Theng, Schubert Foo, Dioh Goh and Jin-Choen Na (ed.), Handbook of Reseacrch on 

Digital Libraries: Design, Development and Impact, (New York: Infomation Science Reference, 
2009), hlm. 504 
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berdiri sendiri dalam bentuk digital12. Dari kedua definisi ini dapat diketahui 

bahwa objek digital merupakan informasi dalam format digital yang dikelola, 

dilayankan, dan dilestarikan  oleh perpustakaan digital.  

Objek digital juga dikenal dengan istilah dokumen13. Dokumen merupakan 

koleksi dasar yang dibangun perpustakaan digital yang di dalamnya berisi teks, 

grafik, suara dan video14. Koleksi atau dokumen yang dikelola perpustakaan 

digital dapat berupa file berbasis teks, grafik, suara dan video. Informasi digital 

yang dibutuhkan oleh pemustaka tersimpan dalam dokumen berbasis teks, grafik, 

suara dan video. 

Berbagai tipe dokumen digital tersebut terdiri dari berbagai format file. 

Format file yang dipilih oleh pengelola perpustakaan digital akan berdampak 

terhadap kemudahan pengelolaan, pelestarian dan kecepatan akses dokumen 

tersebut oleh masyarakat. format file dari dokumen digital yang dikelola oleh 

perpustakaan terdiri dari15: 

1. File teks 

File teks merupakan file yang mendominasi format file yang dikelola oleh 

perpustakaan digital. File berbasis teks dapat berupa file dengan ekstensi .doc, 

.txt, postscript dan pdf. 

2. File gambar 

                                                            
12 Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital dari A sampai Z, (Jakarta: Cita Karsa Mandiri, 

2008), hlm. 181 
13 Ian H. Witten and David Bainbridge, How to Build Digital , hlm. 77 
14 Ibid, hlm. 438. 
15 G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury,  Introduction to Digital Libraries, (London: Faset 

Publishing, 2003), hlm. 109 - 115 
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File gambar merupakan salah satu ragam file yang dikelola oleh perpustakaan 

digital. File gambar dapat berupa vector dan raster images, BMP, TIFF. 

JPEG, PCX, PNG, TGA, VRML 

3. File Suara 

Format file lain yang kelola oleh perpustakaan digital adalah file suara. 

Format file jenis ini antara lain WAV, MIDI dan MP3 

4. File Video. 

Format file terakhir yang dikelola oleh perpustakaan digital adalah format 

video. Format file video juga dikenal sebagai format multimedia. File video 

terdiri dari MPEG, QuickTime dan AVI.  

Berbagai format file di atas adalah ragam file yang lazim dikelola oleh 

perpustakaan digital. Jika mengakses perpustakaan digital dengan mudah dapat 

menemukan berbagai ragam format file di atas.  

Berbagai format file di atas juga digunakan dalam pengelolaan koleksi 

musik dalam format digital. Koleksi musik dalam format digital yang dikelola 

perpustakaan digital musik dapat dibedakan menjadi16: 

1. Data akustik  

Merupakan koleksi digital hasil rekaman suara dari penampilan atau pentas 

seni. Rekaman suara ini dapat tersimpan dalam format WAV dan MP3. 

 

 

 

                                                            
16 David Damm, A Digital Library Framework for Heterogeneous Music Collection,  hlm. 23-25 
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2. Data visual 

Merupakan koleksi digital dari hasil memindai dari dokumen musik atau 

partitur. Data jenis ini dapat tersimpan dalam format JPEG, TIFF, BMP, PNG, 

format file gambar lainnya dan PDF. 

3. Data Tekstual 

Koleksi digital musik yang berupa lirik atau analisa musik. Koleksi musik jenis 

ini dapat tersimpan dalam .doc, txt dan PDF. 

4. Data simbolik 

Koleksi digital musik yang berupa isi materi musik sesungguhnya (hasil dari 

memainkan partitur). Koleksi musik dalam format digital tersimpan dalam 

format file MIDI, NIFF dan MusicXML. 

5. Data audio-visual 

Koleksi digital musik yang merupakan hasil rekaman video dari penampilan 

panggung orkestra. Rekaman penampilan panggung orkestra dapat tersimpan 

dalam format file MPEG, QuickTime dan AVI.  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi seni 

mengembangkan perpustakaan digital musik. Koleksi digital musik yang dikelola 

oleh UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta adalah:  

1. Data visual 

Koleksi digital jenis ini merupakan hasil dari proses memindai dokumen 

musik. Dokumen musik merupakan lembaran atau buku yang berisi partitur 

dari sebuah lagu. Partitur inilah yang menjadi panduan pagi musisi untuk 
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memainkan sebuah lagu. UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta memindai 

dokumen musik yang tersimpan dalam format JPEG.  

2. Data simbolik 

Data simbolik atau format musik simbolik merupakan informasi musik 

seperti music notes, nama instrumen, permainan atau intruksi dari konduktor. 

Data simbolik tersimpan dalam simbolik musik format seperti MIDI, NFF 

dan MusicXML.17  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga mengkoleksi ragam koleksi jenis ini 

sebagai bagian dari perpustakaan digital musik yang dikelola. Koleksi data 

simbolik merupakan hasil dari memainkan berbagai alat musik dengan 

menggunakan panduan partitur atau dokumen musik. Data simbolik ini tersimpan 

dalam format file MIDI. Koleksi data simbolik diciptakan dengan bantuan 

perangkat lunak bernama Finalle. Koleksi data simbolik ini memberikan ilustrasi 

bagaimana memainkan nada-nada yang terekam  dalam partitur dan dokumen 

musik. 

Dua jenis koleksi musik dalam format digital tersebut merupakan koleksi 

perpustakaan digital musik yang dikelola oleh UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta berencana untuk meningkatkan ragam koleksi 

musik dalam format digital seperti rekaman video konser orkestra atau rekaman 

suara dari penampilan seni para muusisi atau sivitas akademika perguruan tinggi 

seni. 

 

                                                            
17 Ibid, hlm. 26 
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3. Organisasi Informasi 

Perpustakaan digital merupakan organisasi yang fokus pada usaha 

menghimpun koleksi objek digital, termasuk di dalamnya koleksi berbasis teks, 

video dan audio, dilanjutkan dengan metode akses dan penelusuran, seleksi, 

organisasi dan perawatan dari koleksi tersebut18. Dari definisi ini dapat diketahui 

bahwa organisasi informasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam 

pengelolaan perpustakaan digital. Organisasi informasi akan menentukan kualitas 

layanan sebuah perpustakaan digital. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan 

perpustakaan digital musik. 

Organisasi informasi merupakan salah satu aktivitas penting dalam 

pengelolaan perpustakaan digital musik. Organisasi informasi akan menentukan 

bagaimana kecepatan serta ketepatan penelusuran koleksi digital. Proses temu 

kembali informasi dipengaruhi bagaimana kegiatan organisasi informasi yang 

dilakukan. 

Organisasi informasi dilakukan dengan cara klasifikasi, katalogisasi dan 

pemanfaatan metadata19. Bagaimana aktivitas organisasi informasi koleksi musik 

dalam pengelolaan perpustakaan digital musik akan dilihat dari kegiatan 

klasifikasi, katalogisasi dan pemanfaatan metadata. 

1. Klasifikasi 

Kegiatan organisasi informasi koleksi digital musik yang pertama dilakukan 

adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan usaha pengelompokkan koleksi 

                                                            
18 Ian H. Witten and David Bridge,  How to Build Digital, hlm. 6 
19 Ibid., 122 
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berdasarkan ciri-ciri yang sama. Menurut Qolyubi dkk (2003 klasifikasi 

perpustakaan dapat dibedakan menjadi klasifikasi artifisial dan klasifikasi 

fundamental. Klasifikasi aritifsial adalah sistem pengelompokkan atau 

klasifikasi koleksi berdasarkan ciri fisik koleksi, seperti ukuran, warna ataupun 

data fisik lainnya. Klasifikasi fundamental adalah sistem pengelompokkan atau 

klasifikasi koleksi berdasarkan subjek yang terkandung dalam sebuah koleksi20. 

Subjek dari informasi digital akan membantu dalam proses temu kembali 

informasi digital. 

2. Katalogisasi dan Metadata 

Katalogisasi (cataloging) adalah proses pengolahan data bibliografi yang 

terdapat dalam suatu bahan pustaka menjadi katalog21. Dengan demikian 

katalog merupakan produk dari katalogisasi. Dalam pengelolaan perpustakaan 

digital musik katalog yang dihasilkan berupa Web-PAC (Web-Public Access 

Catagol). Melalui katalog tersebut pemustaka menelusur koleksi musik dalam 

format digital dan dapat mengakses koleksi tersebut secara full-text. 

Proses katalogisasi koleksi musik dilakukan dengan deskripsi bibliografi pada 

formulir input data collection dan dan input data item. Deskripsi bibliografi 

tersebut dilakukan pada formulir berbasis metadata Dublin Core. Menurut 

Velluci (1998) fungsi utama dari metadata untuk memfasilitas indentifikasi, 

                                                            
20 Sihabuddin Qolyubi dkk. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Yogyakarta, Jurusan 

Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 151 

 
21 Ibid, 181 
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lokasi, penelusuran dan pemanfaatan objek digital dalam sumber daya 

jaringan22. 

Dublin Core merupakan salah satu metadata standar yang mampu 

mendeskripsikan objek digital. Dublin Core melengkapi eksistensi metadata 

MARC yang sebelumnya telah ada. Dublin Core terdiri dari 15 elemen yang 

akan dijelaskan lengkap pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

Elemen Metadata Dublin Core 

No. Elemen Deskripsi 

1 Tittle Judul dari sumber informasi digital 
2 Subject Topik yang mewakili sumber informasi 

digital 
3 Description Deskripsi dari sumber informasi digital 
4 Type Sifat atau aliran materi sumber informasi 

digial 
5 Source  Sumber referensi  
6 Relation Sumber referensi terkait 
7 Coverage Ruang lingkup dari sumber informasi 
8 Creator Siapa yang bertanggung jawab terhadap 

penciptaan mateeri sumber informasi 
9 Publisher Siapa yang bertanggung jawab terhadap 

pembuatan sumber informasi 
10 Contributor Siapa pihak lain yang terlibat dalam 

penciptaan karya selain pencipta 
11 Right Informasi terkait pemegang hak cipta 
12 Date  Tanggal penciptaan sumber informasi 
13 Format Format fisik atau digital dari sumber 

informasi 
14 Identifier Referensi unik kepada sumber informasi 
15 Language Bahasa pengantar dari sumberi informasi 
Sumber: G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury, 2003 

                                                            
22 G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury, Introduction to Digital Libraries,  hlm. 138 
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Formulir input data bibliografi yang tersedia pada perangkat lunak 

perpustakaan digital musik sesuai dengan daftar komponen metadata Dublin Core 

di atas. Pada formulir input data juga terdapat satu field tambahan yaitu citation 

style. Pada kolom ini pustakawan memasukkan tipe dari sitasi yang digunakan. 

Omeka sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk membangun perpustakaan 

digital musik menyediakan fasilitas copy citation sehingga memudahkan 

penggunaan ketika akan digunakan sebagai salah satu referensi.  

Setelah kegiatan organisasi informasi ini, koleksi musik digital dapat diakses 

melalui user interface yang disediakan. Melalui user interface tersebut pemustaka 

dapat memanfaatkan fasilitas search dan browse untuk akses koleksi digital yang 

telah diunggah ke dalam perpustakaan digital musik  

4. User interface 

User interface atau tampilan pengguna merupakan bagian dari perangkat 

lunak atau sistem operasi yang memfasilitasi pengguna berinteraksi dengan 

perangkat lunak atau aplikasi23. Menurut Mitchell (1999) user interface 

merupakan sarana untuk transfer informasi antara pengguna dengan komputer dan 

sebaliknya24. Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa user interface 

merupakan tampilan yang disediakan perangkat lunak atau sistem operasi 

sehingga memungkinkan pengguna berinteraksi atau bertukar informasi dengan 

perangkat lunak.  

Dalam konteks pengelolaan perpustakaan digital musik,  user interface 

merupakan tampilan yang disediakan perangkat lunak perpustakaan digital 
                                                            
23 Ray Prytherch, Harrod’s Librarians’s Glossary and Reference Book, (Aldeshot: Ashgate 

Publishing, 2005),  hlm. 721 
24 G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury, Introduction to Digital Libraries,  hlm. 162 
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sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi 

atau koleksi digital yang dikelola. User interface merupakan jembatan yang 

memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses koleksi digital musik 

yang dikelola oleh perpustakaan. OPAC atau Web OPAC merupakan contoh 

kongkret dari user interface. OPAC merupakan tampilan yang difungsikan 

sebagai sarana penelusuran informasi bagi pengguna sehingga dapat mengakses 

informasi atau koleksi digital yang dikelola perpustakaan musik digital. 

Lebih lanjut Mitchell Further mengungkapkan bahwa desain user interface 

yang baik memberikan peluang kepada pengguna untuk mencari dan 

memanfaatkan informasi yang disajikan dengan lebih efisien25. Desain user 

interface akan menentukan kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi 

atau koleksi digital yang dikelola oleh sebuah perpustakaan digital musik. 

Melihat peran penting dari user interface, maka sudah selayaknya jika user 

interface menjadi bagian dari evaluasi perpustakaan digital. Atas dasar inilah 

maka peneliti memasukkan user interface sebagai salah satu variabel yang 

digunakan untuk melakukan evaluasi perpustakaan digital musik.  

5. Teori Evaluasi Perpustakaan Digital 

Evaluasi merupakan aktivitas penilaian terhadap sebuah objek. Objek 

penelitian  ini adalah perpustakaan digital musik, sehingga penilaian dilakukan 

terhadap perpustakaan musik yang dikelola oleh UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta. Menurut Tamaro dan Marlino evaluasi perpustakaan digital adalah 

                                                            
25 Ibid., hlm. 162 
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aktivitas penemuan fakta, fakta-fakta berbasis nilai yang terukur, menjadi satu 

kesatuan dalam proses manajemen perpustakaan digital26. 

 Untuk melakukan evaluasi terhadap perpustakaan digital musik dapat 

digunakan teori yang lazim digunakan dalam evaluasi perpustakaan digital. 

Evaluasi perpustakaan digital musik dilakukan berbasis kriteria27. Dengan 

demikian evaluasi perpustakaan digital musik dilakukan dengan menggunakan 

kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi perpustakaan digital. 

Dalam kegiatan evaluasi perpustakaan digital, terdapat beberapa kriteria 

yang digunakan. Kriteria pertama yang dapat digunakan adalah kriteria yang 

disampaikan Sounyoung Jin.  Menurut Sunyoung Jin28 untuk melakukan evaluasi 

perpustakaan digital dapat menggunakan The CUPE Criteria yang terdiri terdiri 

dari: 

1. Kriteria evaluasi koleksi 

Kriteria evaluasi koleksi terdiri dari akurasi, ruang lingkup koleksi, reputasi 

pengarang atau pencipta informasi serta satisfaction (bagaimana koleksi 

perpustakaan digital merespon kebutuhan pengguna) 

2. Kriteria evaluasi usabilitas 

Kriteria usabilitas akan diavaluasi dari aspek akesibilitas, tingkat kemudahan 

dalam pemanfaatan, konsistensi tampilan pengguna dan design yang visibel 

dan estetik. 

3. Kriteria evaluasi Prestasi  
                                                            
26 Sunyoung Jin, Evaluating Exiting Digital Libraries as a Prototype with the Suggested Cretiria: 

Content, Usability, and Performance Evaluation Criteria, (Illlinois: School of Library and 
Information Science University of Illinois at Urbana-Campaign, 2013), hlm. 1 

27 Ibid., hlm. 1 
28 Ibid., hlm. 4 
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Kriteria evaluasi prestasi terdiri dari waktu penelusuran yang diperlukan serta 

relevansi dari hasil yang ditampilkan.  

Referensi lain yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan 

evaluasi perpustakaan digital adalah kriteria yang diungkapkan oleh Nobert Fuhr. 

Menurut Nobert Fuhr29 kriteria evaluasi terdiri dari: 

1. Usabilitas 

Usabilitas merupakan kualitas interaksi antara pengguna dan sistem. 

Usabilitas membantu pengguna memanipulasi sistem secara efektif, efisien 

serta cara yang paling nyaman dan lebih menggali sistem sehingga lebih 

fungsional.  Sistem yang usable merupakan sistem yang mudah dipelajari, 

fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan pilihan dan keterampilan 

pengguna. Studi tentang usabilitas  ini terdiri dari studi user interface, tugas 

dan konteks studi oriented serta studi pemanfaatkan koleksi digital. 

2. Usefulness 

Usefulness merupakan kriteria evaluasi yang memfokuskan pada komponen 

materi koleksi digital dan pengguna. Usefulness dari materi koleksi digital 

terkait relavansi tugas dan kebutuhan pemakai merupakan alasan dibalik 

seleksi dan pemanfaatan perpustakaan digital. Studi tentang usefulness 

dibedakan menjadi studi pengguna, perilaku pemanfaatan informasi serta 

studi tentang koleksi perpustakaan digital.  

3. Prestasi 

                                                            
29 Nobert Furt [et al], Evaluation of Digital Libraries, in International Journal Digital Library 

(2007) 8, 26 
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Kriteria ini memfokuskan pada prestasi dari sistem perpustakaan digital. 

Evaluasi ini terdiri dari efisiensi fasilitas yang disediakan, desain dan 

komponen teknologi yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan digital. 

Pendapat lain terkait kriteria evaluasi perpustakaan digital disampaikan oleh 

Tefko Sarasevic. Menurut Tefko Sarasevic30 ada beberapa kriteria yang dapat 

digunakan untuk evaluasi perpustakaan digital. Kriteria evaluasi perpustakaan 

digital tersebut antara lain:  

1. Usabilitas 

Usabilitas memiliki definisi yang luas di mana produk dapat digunakan oleh 

pengguna dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien dan 

satisfaction dalam konteks pemanfaatan yang spesifik. Berbagai kriteria yang 

dapat digunakan untuk melakukan evaluasi antara lain konten (aksesibilitas, 

avability, transparansi, ruang lingkup, kualitas, akurasi, pencipta dan 

organisasi informasi) , proses (kemudahan dalam mempelajari operasional, 

waktu yang diperlukan untuk mempelajari, kemudahan dalam operasional dan 

tingkat error), format (atraktif, konsistensi, mampu merepresentasikan konsep 

dan komunikatif dalam menyampaikan pesan) dan penilaian secara 

keseluruhan (satisfaction, sukses, relevansi, dampak, nilai, usefulness dari 

hasil dan proses belajar)  

2. Fasilitas sistem perpustakaan digital 

Perpustakaan digital merupakan sebuah sistem. Sistem perpustakaan digital 

ini dapat digunakan sebagai salah satu kriteria evaluasi perpustakaan digital. 

                                                            
30 Tefko Sarasevic, Evaluation of Digital Libraries: An Overview, (New Jersey; School of 

Communication, Information and Library Studies, Rutgers University, 2004), hlm. 5-8 
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Kriteria sistem perpustakaan digital yang digunakan sebagai parameter 

evaluasi antara lain kinerja teknologi (waktu respon, kecepatan proses, 

kapasitas dan load), kinerja proses atau algoritma (relevansi, klustering, 

fleksibility, funsionality, logika pengambilan keputusan dan waktu 

penelusuran), keseluruhan sistem (pemeliharaan sistem, interoperabilitas dan 

biaya) 

3. Pemanfaatan 

Kriteria berikutnya yang digunakan untuk melakukan evaluasi perpustakaan 

digital adalah pemanfaatan sistem perpustakaan digital. Kriteria pemanfaatan 

sistem terdiri dari pola pemanfaatan, pemanfaatan materi digital, statistik 

pemanfaatan, siapa dan waktu materi digital serta tujuan memanfaatkan 

materi atau perpustakaan digital. 

4. Etnografi dan kriteria lainnya. 

Kriteria etnografi yang digunakan dalam evaluasi perpustakaan digital antara 

lain dampak yang ditimbulkan dari perpustakaan digital, budaya yang 

mempengaruhi pengelolaan perpustakaan digital serta bahasa yang 

digunakan. 

Apabila melihat kriteria evaluasi perpustakaan digital yang dikemukakan 

oleh ketika tokoh di atas, diketahui bahwa kriteria evaluasi perpustakaan digital 

yang disampaikan oleh Tefko Sarasevic tidak berbeda jauh dengan kriteria 

evaluasi yang disampaikan  Nobert Fuhr dan Sunyoung Jin. Kriteria evaluasi yang 

menurut Nobert Fuhr dan Sounyoun Jin terdiri dari evaluasi usabilitas, koleksi dan 

prestasi merupakan bagian dari kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Tefko 
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Sarasevic. Untuk mempermudah memahami kreteria evaluasi perpustakaan digital 

yang disampaikan oleh ketika tokoh di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. 

Perbandingan Kriteria Evaluasi 

No. Nama Tokoh Kriteria Evaluasi 

1 Sunyoung Jin Koleksi, usabilitas, prestasi 

2 Nobert Fuhr Usabilitas, usefulness, prestasi 

3 Tefko Sarasevic Usabilitas, sistem perpustakaan digital, pemanfaatan, 

etnografi dan kriteria lainnya 

 

Pada tabel di atas diketahui bahwa Sunyoung Jin menggunakan kriteria 

koleksi, usabilitas dan prestasi untuk melakukan evaluasi perpustakaan digital. 

Nobert Fuhr menggunakan kreteria usabilitas, usefulness dan prestasi. Jika 

melihat kedua pendapat tokoh tersebut maka tampak ada perbedaan kriteria yang 

digunakan Sunyoung Jin dan Nobert Fuhr. Perbedaan tersebut terletak pada 

kriteria koleksi yang digunakan Sunyoung Jin dan usefullness  yang digunakan 

Nobert Furh. Istilah koleksi dan usefullness terlihat berbeda, akan tetapi jika 

melihat makna dari kriteria usefullness yang dimukakan oleh Nobert Furh 

memiliki makna yang sama dengan kriteria koleksi yang disampaikan oleh 

Sunyoung Jin. Kriteria usefulness yang digunakan oleh Nobert Furh 

memfokuskan perhatiannya pada materi atau koleksi perpustakaan digital dan 

tidak berbeda dengan kreteria koleksi yang digunakan oleh Sunyoung Jin.  



28 
 

 
 

 

Kriteria evaluasi yang dikemukan oleh Tefko Sarasevic lebih kompleks 

dibandingkan kriteria evaluasi menurut Sunyoung Jin dan Nobert Furh. Tefko 

Sarasevic menggunakan kriteria etnografi dan kriteria lain yang tidak digunakan 

oleh Sunyoung Jin dan Nober Furh. Kriteria usabilitas, sistem perpustakaan digital 

dan pemanfaatan memiliki sama dengan kriteria evaluasi yang digunakan oleh 

Sunyoung Jin dan Nobert Furh. 

Berdasarkan berbagai teori evaluasi perpustakaan digital di atas maka untuk 

melakukan perpustakaan digital musik maka peneliti akan menggunakan tiga 

kriteria atau variabel evaluasi. Ketiga variabel tersebut terdiri dari koleksi, 

organisasi informasi dan user interface. Peneliti menggunakan ketiga variabel 

tersebut sebagai  kriteria evaluasi perpustakaan karena berbagai alasan berikut ini: 

1. Koleksi menjadi faktor penentu pemustaka mengakses koleksi perpustakaan 

digital musik 

Koleksi menjadi salah satu elemen yang membentuk sebuah perpustakaan. 

realita di perpustakaan menunjukkan bahwa koleksi dapat memotivasi 

pemustaka untuk mengakses perpustakaan. Kondisi seperti ini juga dialami 

perpustakaan digital musik, koleksi yang dimiliki perpustakaan digital musik 

menjadi faktor penentu yang akan memotivasi pemustaka untuk mengakses 

perpustakaan digital tersebut. Antusiasme pemustaka mengakses 

perpustakaan digital musik dipengaruhi oleh koleksi musik dalam fomat 

digital yang dimiliki. Koleksi yang relevan dengan kebutuhan pemustaka 

memiliki peluang diakses oleh pemustaka. 
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Dalam pengelolaan perpustakaan digital musik, relevansi koleksi tidak hanya 

menjadi satu-satunya faktor penentu pemustaka pengakses perpustakaan 

digital. Kecepatan akses dari koleksi digital dapat mempengaruhi minat 

pemustaka untuk mengakses perpustakaan digital musik. Kecepatan akses 

koleksi digital dipengaruhi oleh format file koleksi digital. Format file dari 

setiap ragam koleksi digital (teks, gambar, audio dan video) akan 

berpengaruh terhadap kecepatan akses koleksi digital. Melihat peran strategis 

koleksi digital peneliti termotivasi untuk mengevaluasi koleksi sebagai salah 

satu aspek evaluasi perpustakaan digital musik.    

Untuk melakukan evaluasi terhadap koleksi perpustakaan digital musik dapat 

digunakan usefulness theory. Menurut Hartmann (2006) dan Savolainen 

(2008) usefulness merupakan usaha untuk mempertemukan kebutuhan 

pengguna terhadap koleksi dan layanan yang disajikan oleh sistem31. Koleksi 

yang dikelola oleh perputakaan digital musik akan dilihat sejauh mana 

eksistensinya mampu memenuhi kebutuhan pemustaka. 

Usefulness terdiri dari beberapa aspek penilaian. Menurut Steven Buchanan 

dan Adeola Salako (2009) 32Usefulness akan dinilai dari aspek berikut: 

a. Relevansi 

Relevansi merupakan aspek yang akan menilai koleksi dari bagaimana 

koleksi atau informasi yang dikelola mampu berkontribusi dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

b. Kehandalan 
                                                            
31 Steven Buchanan and Adeola Salako, Evaluating the usability and usefulness of a digital 
library, in Library Review Vol. 58 No. 9, 2009, hlm. 641 
32 Ibid., hlm. 641-642 
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Kehandalan terkait dengan akurasi, depandibility dan konsistensi 

informasi yang dikelola. 

c. Kekiniaan 

Kekinian akan dilihat dari informasi atau koleksi yang dikelola 

merupakan informasi termuktahir. 

Dalam publikasi ilmiah yang ditulis Tsakonas, Kapidakis dan Papatheodorou 

(2004) dan Tsakonas dan Papatheodorou (2006) ditemukan pusat evaluasi 

usefulness33. Di dalam publikasi ini diketahui bahwa usefulness dapat 

dievaluasi berdasarkan lima aspek yaitu: 

a. Relevansi 

Relevansi dimaknai sebagai kelayakan informasikan yang ditemukan 

sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas diartikan sebagai kepentingan dan kepercayaan yang 

diberikan pada hasil pencarian terkait kesusaian informasi yang 

dibutuhkan atau pemberian tugas 

c. Format 

Format merupakan aspek evaluasi terkaitdengan format koleksi digital 

seperti .PDF, .jpg dan .doc. 

d. Level 

                                                            
33 Jusmin Hugi, Rene Scheider, A Framework for Evaluationg the Usefulness of Digital Libraries, 
Proceeding Intenational Symposium fur Informationswissenschaftt 2013, hlm. 3 
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Aspek usefulness selanjutnya akan dilihat dari level penyajiaan koleksi 

digital. Apakah perpustakaan digital hanya menyadikan metadata, abstrak 

atau disajikan secara full text.  

e. Cakupan informasi 

Cakupan informasi dilihat dari ketepatan kemuktahiran koleksi atau 

sejarah kelengkapan informasi. 

Peneliti menggunakan komponen relevansi, realibitas, format, level dan 

cakupan informasi sebagai komponen untuk melakukan evaluasi usefulness. 

Penggunaan komponen yang dikemukakan oleh Steven Buchanan dan Adeola 

Salako dirasa lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan komponen 

usefulness yang dikemukakan oleh tokoh lainnya. 

2. Organisasi informasi koleksi digital musik mempengaruhi kecepatan akses 

koleksi digital 

Organisasi informasi merupakan aktivitas mengelola koleksi digital musik 

dengan metode tertentu sehingga koleksi tersebut dapat diakses oleh 

pemustaka. Evaluasi organisasi informasi perlu dilakukan agar menemukan 

metode organisasi informasi untuk mengelola koleksi digital musik yang 

efektif dan efisien. Organisasi informasi koleksi digital musik akan 

berpengaruh terhadap kecepatan akses koleksi digital. Dengan kata lain 

organisasi informasi akan mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan 

digital musik. 

Kajian tentang organisasi informasi koleksi musik dalam format digital 

minim jumlahnya. Untuk memberikan deskripsi bagaimana aktivitas 
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organisasi informasi koleksi musik dalam format digital maka peneliti 

termotivasi untuk menjadikan organisasi informasi sebagai salah satu aspek 

dalam evaluasi perpustakaan digital musik.  

Menurut Ann O’Brein berbagai aspek terkait organisasi informasi digital 

terdiri dari metadata, klasifikasi, katalogisasi dan berbagai jenis indeks 

subjek34. Pendapat yang tidak berbeda juga dikemukakan oleh Ian H. Witten 

dan David Bainbridge. Kedua tokoh ini berpendapat bahwa organisasi 

informasi terkait metadata, klasifikasi dan katalogisasi35. Aktivitas organisasi 

informasi akan memudahkan pemustaka mengakses informasi yang dikelola 

oleh perpustakaan digital. Organisasi informasi memiliki peranan penting 

dalam pengelolaan perpustakaan digital diantaranya: 

a. Katalogisasi merupakan aktivitas mendeskripsikan koleksi berdasarkan 

aturan yang berlakukan. Dengan deskripsi ini memungkinkan koleksi 

digital dapat ditelusur dengan mudah 

b. Metadata merupakan informasi yang akan mewakili sebuah objek atau 

koleksi digital. Informasi tersebut yang memungkinkan pemustaka 

menelusur koleksi digital yang dibutuhkan 

c. Klasifikasi merupakan aktivitas menentukan subjek dari sebuah koleksi 

atau objek digital. Subjek dari koleksi digital tersebut merupakan salah 

satu titik akses untuk menelusur koleksi digital. Subjek akan memantu 

pemustaka menemukan koleksi digital dengan cepat.   

                                                            
34 Yin-Leng Theng [et al.], Digital Libraries: Designn, Develop and Impact, (New York: 

Information Science Reference, 2009), hlm. viii 
35 Ian H. Witten and David Bainbridge, How to Build Digital Library, hlm. 46-47 
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Menurut G.G. Chowdhury dan Suddata Chowdhury. organisasi informasi 

dapat dievaluasi berdasarkan cara klasifikasi, katalogisasi dan pemanfaatan 

metadata36. Berdasarkan berbagai pendapat tokoh-tokoh di atas evaluasi 

organisasi informasi akan dilakukan dengan melihat bagaimana klasifikasi 

yang dilakukan, bagaimana proses katalogisassi dan pemanfaatan metadata 

dalam organisasi informasi koleksi musik dalam format digital. 

3. User interface berpengaruh besar terhadap kualitas layanan yang disediakan 

perpustakaan digital.  

User interface merupakan fasilitas yang disediakan perangkat lunak 

perpustakaan digital kepada pemustaka sehingga dapat berinteraksi informasi 

atau koleksi digital musik. User interface menjadi antar muka yang 

memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk mengakses koleksi digital 

yang dikelola oleh perpustakaan.  

User interface merupakan salah satu komponen penting dalam 

pengelolaa perpustakaan digital, karena user interface merupakan permukaan 

yang mempertemukan antara sistem dan pengguna (pemustaka)37. User 

interface berpengaruh terhadap kualitas layanan yang disediakan 

perpustakaan digital. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan user interface yang dimiliki dalam memberikan 

kesempatan akses informasi  kepada pemustaka.  

                                                            
36 G.G. Chowdhury and Sudatta Chowdhury,Introduction to Digital Library,  hlm. 122 
37 Ying Zhang, Developing a Holistic Model for Digital Library Evaluation, (New Jersey: 

Communication, Information and Library Studies, The State University of New Jersey, 2007), 
hlm. 19 
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Evaluasi terhadap user interface perpustakaan digital musik dapat 

menggunakan teori usabilitas38. Studi tentang usabilitas banyak memfokuskan 

perhatiannya terhadap desain user interface39. Pemanfaatan usabilitas sebagai 

teori untuk melakukan evaluasi terhadap user interface, diharapkan mampu 

mendeskripsikan kemampuan user interface dalam memberikan kemudahan 

akses informasi yang dibutuhkan pemustaka sehingga dapat melakukan 

perbaikan. 

Menurut Tiryaki Ersen (2004) Usabilitas merupakan studi tentang 

produk atau sistem dengan tujuan agar produk atau sistem tersebut mudah 

untuk digunakan40. Menurut Nielsen 41 mudah untuk digunakan diidentifikasi 

sebagai usabilitas terkait harapan pengguna terhadap sistem yang baru. 

Definisi usabilitas lainnya dikemukan oleh Nobert Furt [et al]42, menurut 

pendapat beliau dan rekan-tekan  

 

Usabilitas didefinisikan sebagai kualitas dari interakasi antara pengguna 
dan sistem. Ini membantu pengguna memanimpulasi sistem secara 
efektif, efisien dan dengan cara yang menyenangkan dan 
mengeksploitasi seluruh fungsional yang tersedia.  
 
 

Dari ketiga definisi tersebut di atas, terdapat benang merah yang dapat 

digunakan untuk memahami usabilitas. Usabilitas merupakan tingkat 
                                                            
38 Abdulrahman N. Alasem. Evaluating the Usability of Saudy Digital Library Interface (SDL), in 

Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013 Volume 1, hlm. 
1 

39 Judy Jeng, What Is Usability in the Context of the Digital Library and How Can It Be 
Measured?, Infomartion Technology and Libraries; Juni 2005; 24, 2, hlm. 47  

40 Zera Taskin [et al.], Usability Testing of Digital Library: The Experience of Eprint, in Procedia 
– Social and Behavioral Science 147 (2014), hlm. 536 

41 Krystyna K. Matusiak, Perceptions of Usability and Usefulness in Digital Libraries, in Journal 
of Humanities and Arts Computing: A Journal of Digital Humanities, 6 (1/2), hlm, 136 

42 Nobert Furt [et al], Evaluation of Digital Libraries, hlm. 26  
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kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sebuah sistem atau perangkat 

lunak. Dalam konteks penelitian ini usabilitas dapat dipahami sebagai tingkat 

kemudahan operasional user interface yang digunakan oleh sistem informasi 

perpustakaan digital.  Usabilitas memberikan perhatian pada interaksi antara 

manusia dan komputer serta user interface.43 

Usabilitas dievaluasi berdasarkan beberapa komponen. Banyak tokoh 

atau organisasi yang telah mengungkapkan berbagai komponen yang dapat 

digunakan untuk melakukan evaluasi usabilitas. Tabel di bawah ini akan 

mendeskripsikan berbagai komponen usabilitas yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh  

Tabel 3 

Komponen Usabilitas 

Nomor Tokoh Komponen 

1 ISO (1994)  Effectiveness, efficiency, satisfaction 
2 Nielson (1993) Learnability, efficiency, memoability, 

errors, satisfaction  
3 Trakonas and 

Papatheodorou (2006) 
Learnability, ease of use, aesthetic 
appreance, navigation, terminology  

4 Booth (1989) Usefulness, effectiveness, learnability, 
atitute 

5 Furtado et al. (2003) Ease of use and learning 
6 Kim (2002) Interface effectiveness 
7 Gluck (1997) Useableness, usefulness 

Sumber: Judy Jeng (2005)44 dan Abdulrahman N. Alasem (2013)45 

 

                                                            
43 Steven Buchanan and Adeola Salako, Evaluating the usability and usefulness of a digital 
library, hlm. 639 
44 Abdulrahman N. Alasem, Evaluating the Usability of Saudy Digital ... hlm.2 
45 Judy Jeng, What Is Usability in the Context of the Digital Library, hlm. 49 
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Dari tabel di atas dapat diketahui berbagai komponen yang dapat 

digunakan untuk usabilitas. Berdasarkan tabel di atas maka peneliti 

menggunakan komponen Efisiensi, Efektifitas, tampilan estetik dan 

kemudahan dalam proses belajar. Pertimbangan penulis menggunakan 

keempat komponen tersebut karena keempat komponen tidak memiliki 

makna yang sama dengan variabel atau komponen yang digunakan untuk 

menilai variabel usefulness dan organisasi informasi. Jika penulis 

menggunakan komponen yang dikemukan oleh ISO yang terdiri dari 

komponen Effectiveness, efficiency dan satisfaction maka komponen 

satisfaction akan berbenturan dengan variabel organisasi informasi karena di 

dalam komponen satisfaction terdapat indikator organisasi informasi. Apabila 

peneliti memilih komponen Booth (1989), maka usefulness menjadi bagian 

dari evaluasi usabilitas padahal peneliti ini meneliti usefulness sebagai salah 

satu variabel penelitian.  

Langkah peneliti menggunakan komponen Efisiensi, Efektifitas, 

tampilan estetik dan kemudahan meniru langka Abdulrahman N. Alasem46. 

Abdulrahman N. Alasem juga menggunakan keempat komponen di atas 

untuk melakukan evaluasi usabilitas tampilan pengguna perpustakaan digital. 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing komponen usabilitas.  

a. Efisiensi (efficiency) 

Efisiensi merujuk pada usaha untuk menyelesaikan tugas. 

b. Efektif (effectiveness) 

                                                            
46 Abdulrahman N. Alasem, Evaluating the Usability of Saudy Digital,  hlm.2 
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Efektif akan dilihat dari kemampuan pengguna dalam menyelesaikan 

tugas. 

c. Tampilan estetik (aesthetic appreance) 

Tampilan estitik akan dilihat atau dievaluasi berdasarkan konsistensi 

tampilan user interface.  

d. Kemudahan dalam proses belajar (learnability) 

User interface akan dinilai dari bagaimana kemudahan dan kecepatan user 

dalam menggunakan sistem.  

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan  merupakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus.  Penelitian kualitatif adalah 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, data bersifat induktif atau kualitatif serta hasil penelitian menekankan 

pada makna bukan generalisasi47.  Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan 

penelitian kualitatif memiliki karateristik sebagai berikut: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci 

                                                            
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 

9 
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2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkummpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka 

3. Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisa data secara induktif 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)48 

Menurut Creswell (2010) selain studi kasus, terdapat metode atau 

pendekatan lain yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu 

etnografi, grounded theory, fenomenologi, analisa wacana, riset parsipatoris dan 

naratif49. Pendekatan studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, 

dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, 

kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang50.  

Berdasarkan karateristik penelitian kualitatif dan metode studi kasus, 

alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode studi kasus dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi mendalam 

terhadap program. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk evaluasi 

perpustakaan digital musik. Sebagai sebuah program kegiatan maka evaluasi 

ini dapat digunakan menggunakan metode studi kasus.  

2. Penelitian  yang penulis bertujuan mendeskripsikan kualitas koleksi, user 

interface dan deskripsi kegiatan organisasi informasi, dengan karateristik 

                                                            
48 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15-16   
49 John W. Cresswell. Research Design: Pendekatan Kualitatfi, Kuantitatif dan Mixed, ( 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20-21 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabetha, 2014) hlm. 15 
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penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif maka metode ini sesuai untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dan langsung ke 

sumber data. Kondisi yang alamiah serta peluang peneliti mengakses data 

secara langsung memungkinkan hasil evaluasi merupakan gambaran 

sesungguhkan dari perpustakaan digital musik. Dengan demikian penelitian 

kualitatif sesuai digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, 

penulis akan melakukan evaluasi perpustakaan digital musik yang telah 

diimplementasikan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Dengan menggunakan 

pendekatan atau metode studi kasus memungkinkan penulis melakukan evaluasi 

perpustakaan digital musik sebagai objek penelitian secara mendalam. Seperti 

yang disampaikan Hadi Sabari Yunus bahwa dengan menggunakan metode studi 

kasus objek penelitian yang diteliti akan dicitrakan secara mendalam untuk 

memperoleh gambaran yang utuh dari objek dalam artian bahwa data yang 

dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruah, utuh yang ter 

terintegrasi51. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah keseluruhan permasalahan yang dibicarakan dalam 

penelitian, sebagai bentuk pasif, sedangkan yang membicarakan, sebagai bentuk 

                                                            
51 Hadi Sabari Yunus, Metode Penelitian Wilayah Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), hlm. 264 
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aktif adalah subjek. Dengan singkat, objek adalah segala sesuatu yang diteliti, 

sedangkan subjek adalah peneliti52. 

Menurut HB Sutopo “Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data 

manusia (nara sumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki 

informasi”53.  Dalam penelitian kualitatif sumber data disebut dengan informan 

dan informan dijadikan sebagai subjek penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna, 

menjadikan informan sebagai subjek, teman, bahkan mungkin atasan, dapat 

menimbulkan bias tentu dan menganggap informan sebagai objek maka 

objektivitas penelitian dapat dipertahankan54. 

Objek penelitian dapat dibedakan menjadi objek primer, objek sekunder dan 

objek material. Objek primer adalah masalah pokok penelitian, informan sebagai 

objek sekunder dan objek material dokumen atau naskah yang memuat data-data 

terkait penelitian55.  

Objek primer dalam penelitian ini adalah perpustakaan digital musik di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta. Objek material adalah modul tentang aplikasi 

perpustakaan digital dan dokumen pendukung lainnya. Objek sekunder dalam 

penelitian ini adalah pustakawan musik yang memiliki kompetensi di bidang ilmu 

perpustakaan dan informasi serta memiliki latar belakang pendidikan bidang 

musik. Pustakawan musik merupakan merupakan pribadi yang memahami tentang 

                                                            
52 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora pada 
Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm., 135 
53 H.B. Sutopo,  Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 
hlm. 50 
54 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya......., hlm. 136 
55 Ibid., hlm. 136 
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kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sebuah perpustakaan digital 

musik. Pustakawan musik akan mendeskripsikan kebutuhan dari sudut pandang 

praktisi di bidang musik terhadap format perpustakaan digital musik. Format 

tersebut meliputi format koleksi, bagaimana organisasi informasi atau tampilan 

dari perangkat lunak pengelola koleksi musik dalam format digital. 

Dalam penelitian ini, penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara 

purposive. Purposive merupakan teknik penentuan informan dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu56. Dengan teknik ini informan dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa informan merupakan pribadi yang memahami 

topik permasalahan. Informan yang dipilih memahami pengelolaan koleksi musik 

dan perpustakaan digital musik sehingga diharapkan informan mampu 

merekomendasikan berbagai masukan terkait pengelolaan perpustakaan digital 

musik bagi sivitas akademika ISI Yogyakarta. 

Dua pustakawan UPT ISI Yogyakarta dipilih sebagai informan penelitian. 

Profil kedua informan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sugeng Wahyuntini, S.Sn. 

Informasi pertama ini merupakan pustakawan musik yang dimiliki UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta. Informan pertama merupakan alumni dari 

program studi musik ISI Yogyakarta dan telah bekerja di perpustakaan lebih 

dari 10 tahun. Kompetensi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi 

                                                            
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 216 
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diperoleh melalui Diklat Calon Pustakawan Ahli yang diselenggarakan oleh 

Perpustakaan Nasional. 

2. Iyut Nurcahyadi, SIP 

Informasi Kedua ini merupakan salah satu pustakawan UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta yang bertugas di perpustakaan Program Pasca Sarjana ISI 

Yogyakarta. Informan kedua memiliki latar belakang pendidikan ilmu 

perpustakaan dan informasi. Saat ini informan kedua sedang melanjutkan 

pendidikanya pada program pasca sarjana ilmu perpustakaan dan informasi 

UIN Sunan Kalijaga. Informan kedua merupakan salah satu finalis 

pustakawan berprestasi tahun 2015.  

3. Lokasi dan waktu penelitian Penelitian 

Penelitian tentang evaluasi perpustakaan digital musik dilakukan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta. UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta beralamatkan di 

Jalan Parangtritis KM 6,5 Yogyakarta. Penelitian ini dimulai dari proses 

pembuatan proposal, pengumpulan data, analisai data dan sampai terbentuk 

sebuah tesis rentang waktu pelaksanaan diperkirakan mulai dari bulan Maret 

sampai dengan Juli 2016. 

4.  Sumber Data 

Menurut Lofland dan lofland, sumber data utama atau primer dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain57. Data yang digunakan untuk mencapai 

                                                            
57 Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm. 45 
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tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan 

khusus itu. Sedangkan data sekunder adalah data terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun data yang 

dikumpulkan itu adalah data yang asli. 

Dalam penelitian ini,  data primer merupakan data yang peneliti peroleh 

aktivitas wawancara dengan informan penelitian dan observasi yang peneliti 

lakukan tarhadap subjek dan objek penelitian. Sedangkan data skunder diperoleh 

dari dokumen, buku, artikel jurnal dan partitur yang mendukung aktivitas riset 

peneliti.  

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu elemen penting dalam aktivitas penelitian. Data 

dimaknai sebagai bukti empiris yang dihasilkan melalui observasi yang sistematis 

dengan menggunakan panca indra manusia dan peralatan bantu yang ada58. Ida 

Bagus Mantra59 (2004) berpendapat bahwa data merupakan sesuatu yang dapat 

dianalisa. Data tidak hanya berupa angkat-angka tetapi juga perilaku atau sikap 

manusia.  Dengan demikian seorang peneliti tidak hanya mengamati data berupa 

angka tetapi juga perlilaku atau sikap manusia. 

Metode sama maknanya dengan cara, dan cara menunjukkan pada sesuatu 

yang abstrak. Untuk itu diperlukan sarana yang lebih konkret dalam aktivitas 
                                                            
58 Purwanto dan Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan 

Masalah-masalah Sosial, (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 19 
59 Ida Bagus Matra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004),  hlm. 128 
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pengumpulan data. Alat yang konkret dalam kegiatan pengumpulan data adalah 

instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya60.  

Setiap instrumen pengambilan data telah memiliki pasangan metode 

pengumpulan data. Hal ini disebabkan instrumen merupakan alat bantu peneliti 

dalam menggunakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data 

angket menggunakan kuisioner, wawancara menggunakan pedoman wawancara, 

observasi menggunakan panduan observasi, ujian menggunakan soal tes dan 

dokumentasi menggunakan arsip61. 

Dalam kegiatan pengumpulan data,  metode yang digunakan tergantung dari 

jenis data yang akan diambil. Apakah data tersebut merupakan data kuantitatif 

atau kualitatif. Jika data tersebut merupakan data kuantitatif maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk data kualitatif dapat menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk itu  maka 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif. Berikut ini metode pengumpulan data yang biasa digunakan 

dalam kegiatan penelitian kualitatif. 

1. Wawancara  

                                                            
60 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian., (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  hlm. 134 
61 Ibid, hlm. 135 
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Wawancara merupakan teknik yang  digunakan untuk memperoleh data, 

keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah 

yang diteliti. Teknik itu merupakan komunikasi langsung maupun tidak 

langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. 

2. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumen tertulis dan elektronik terkait topik penelitian. Studi dokumentasi 

dilakukan penulis sejak persiapan proposal penelitian hingga berakhirnya 

penelitian untuk mendapatkan kerangka teoritis dalam memahami konsep dan 

realiti dilapangan. Sumber-sumber dokumen yang digunakan dalam studi 

dokumentasi makalah, laporan penelitian, laporan statistik, brosur dan buku 

yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan laporan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan studi dokumentasi untuk 

mengumpulkan data. Peneliti menggunakan artikel jurnal, buku, brosur 

perpustakaan seni dan partitur untuk melakukan studi dokumenasi. 

3. Observasi 

Dalam penelitian kualitatif penggunaan metode observasi didasarkan karena 

berberapa alasan. Menurut Guba dan Lincoln berbagai alasan tersebut antara 

lain (1) teknik pengamatan ini didasarkan pada pengamatan langsung; (2) 

teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya; (3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 



46 
 

 
 

 

peristiwa dan situasi sebenarnya; (4) pengamatan digunakan untuk mengecek 

keperdayaan data; (5) teknik pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk 

situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks62. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pengelolaan perpustakaan 

digital musik di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Pengamatan tersebut 

didokumentasikan dalam panduan wawancara yang akan penulis  gunakan 

untuk melakukan analisa penelitian. 

7. Metode Analisa Data 

Penelitian tentang evaluasi perpustakaan digital musik ini merupakan 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif maka metode analisa data yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Analisi data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan mulai sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan 

setelah selesai di lapangan63. 

Analisa data diawali dengan aktivitas pengumpulan data, kemudian data 

yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan variabel dan indikator. Data yang 

terkumpul selanjutnya diklasifikasikan, diolah dan kemudian dilakukan analisa 

data. Analisa data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian 

sehingga analisa yang dihasilkan berbentuk deskriptif, menggambarkan keadaan-

keadaan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

                                                            
62  Lexy J.  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm. 74-175 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 245 
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Setelah melakukan analisa data tahapan terakhir adalah pengambilan 

kesimpulan dan saran-saran yang dipandang berdasarkan pada hasil analisa data. 

Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa data kualitatif sehingga 

pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, maka analisa data 

dilakukan secara induktif yaitu mencoba menarik kesimpulan yang berlaku dari 

fakta-fakta yang ada dan dari data-data yang dikumpulkan tersebut. 

8. Keabsahan Data 

Keabsahan data memiliki peranan penting dalam penelitian kualitatif. 

Keabsahan data akan mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam 

penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang  dilakukan adalah  dengan  

triangulasi.  Menurut Patton64 triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam buku 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” karya HB Sutopo65 disebutkan ada empat 

macam triangulasi, yaitu : 

1. Triangulasi data atau triangulasi sumber merupakan penelitian dengan 

menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data 

sejenis. 

2. Triangulasi metode yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

data yang sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan berbeda 

3. Triangulasi peneliti merupakan triangulasi di mana  hasil penelitian baik data 

                                                            
64  Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  hlm. 330. 
 
65 H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret Universitas Press, 2002), 
hlm. 78-82. 
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ataupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan diuji 

validitasnya dari beberapa peneliti. 

4. Triangulasi teori merupakan triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan sudut pandang lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. 

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah 

dengan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan s umber  dan 

metode. Menurut  pendapat Lexy J.Moleong66 hal  tersebut  dapat dicapai dengan 

jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan pernyataan didepan umum dengan pernyataan ketika 

wawancara pribadi  secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menenga atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait. 

Disamping menggunakan cara triangulasi data tersebut, penelitian ini 

juga menggunakan teknik informan review. Review informan merupakan 

kegiatan meminta responden untuk meneliti dan mengontrol pembenaran hasil 

wawancara dengan maksud agar responden bisa memperbaiki apabila terdapat 

                                                            
66 Ibid., hlm.330.  
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kesalahan dalam wawancara dan perlu melakukan penambahan pernyataan. 

Data yang berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian 

harus dipastikan kebenarannya. Cara pengumpulan data  dengan beragam 

tekniknya  harus benar-benar  sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-

benar diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya 

tergantung pada ketepatan memilih sumber dan teknik pengumpulannya tetapi 

juga diperlukan teknik pengembangan validitas data. Validitas  data   dalam  

penelitian  ini  menggunakan  triangulasi  sumber   dan triangulasi  metode serta 

review informan. 

9. Tahap-tahap Penelitian 

Moleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat tahap 

yaitu: (1) tahap sebelum lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisa 

data, (4) tahap penelitian laporan. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh 

sebagai berikut:67 

a. Tahap sebelum lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian 

paradigma dengan teori, penjajakan alat tulis, mencakup observasi lapangan 

dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, 

penyusunan usulan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan  meliputi pengumpulan bahan-bahan yang 

berkaitan Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: Studi Kasus di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta.  

                                                            
67 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 75-
76. 
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c. Tahap analisa data mencakup aktivitas analisa data yang diperoleh melalui 

observasi, dokumen dan pustakawan musik dan pemustaka perpustakaan 

digital musik. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks 

permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data 

dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data 

sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan 

makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks 

penelitian yang sedang diteliti. 

d. Tahap pembuatan laporan terdiri dari kegiatan penyusunan hasil penelitian 

dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna 

data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran dalam penyempurnaan 

tesis. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan 

untuk ujian tesis. 

10. Sistematika Pembahasan 

Tesis tentang evaluasi perpustakaan digital musik ini terdiri dari beberapa bab. 

Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan diuraikan mengenai Latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan 

sistematika Pembahasan. 

2. Bab II  Deskripsi Penelitian  
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Pada bab ini akan dibahas tentang deskripsi lokasi penelitian atau kondisi 

umum yang terdapat pada perpustakaan digital musik yang dikembangkan 

oleh UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 

3. BAB III Pembahasan 

Pada bab ini evaluasi tentang koleksi, organisasi informasi dan user 

interface dari perpustakaan digital musik yang dikelola oleh UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta. 

4. BAB IV Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta berbagai 

saran terkait hasil evaluasi yang dilakukan. 

5. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi tentang daftar pustaka yang peneliti gunakan sebagai 

referensi 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil kajian di atas, maka peneliti memperoleh beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh antara lain: 

1. Evaluasi koleksi perpustakaan digital musik diketahui bahwa, kualitas 

koleksi perpustakaan digital musik memperoleh nilai cukup. Kesimpulan 

ini diambil karena dari lima indikator, dua diantaranya memperoleh nilai 

cukup. Indikator relevansi belum memperoleh nilai maksimal karena 

koleksi digital yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan 

pemustaka. Dari indikator realibitas diketahui bahwa proses seleksi 

dilakukan oleh staf yang memiliki kompetensi, penerbit serta penulis yang 

memiliki reputasi baik dibidang penulisan repertoar. Indiaktor format  

menunjukkan bahwa UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menggunakan 

PDF dan MIDI Sebagai format file serta UPT Perpustakaan belum 

mengelola format file lainnya. Level penyajian sampai pada level full text 

yang memberikan kemudahana kepada pemustaka untuk mengakses 

koleksi digitla musik. Indikator cakupan informasi diperoleh kesimpulan 

bahwa belum lengkap dalam memenuhi kebutuhan pemustaka dan belum 

berisi koleksi-koleksi terbaru. 

2. Dari evaluasi organisasi informasi diperoleh deskripsi dari kegiatan 

organsisasi informasi koleksi digital musik. Deskripsi kegiatan tersebut 
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antara lain klasifikasi menggunakan sistem klasifikasi Dewey Decimal 

Classification yang dapat membantu pemustaka menemukan koleksi 

perpustakaan. akan tetapi perpustakaan belum menggunakan tesaurus dan 

tajuk subjek dalam kegiatan klasifikasi yang dapat perpengaruh terhadap 

konsistensi penulisan subjek dari koleksi. Untuk indikator katalogisasi 

diketahui bahwa perangkat lunak perpustakaan digital yang  menyediakan 

fasilitas untuk kegiatan katalogisasi. Pengelola perpustakaan dapat 

melakakukan katalogisasi dengan cara deskripsi bibliografi koleksi dan 

deskripsi item. Evaluasi indikator metadata diketahui bahwa perpustakaan 

digital musik yang dibangun menggunakan metadata Dublin Core. Dublin 

Core merupakan metadata standar dan deskriptif yang menentukan proses 

temu kembali koleksi digital musik.   

3. Dari evaluasi user interface diketahui bahwa perpustakaan digital musik 

yang dibangun memiliki kualitas user interface yang baik karena semua 

indikator memperoleh nilai maksimal. Hasil evaluasi indikator efisiensi 

menunjukkan bahwa user interface mudah digunakan oleh pemustaka 

yang didominasi oleh generasi digital native, user interface tidak pernah 

menampilkan pesan error serta user interface memiliki kemampuan 

respon yang cepat. Indikator efektif menunjukkan bahwa informasi yang 

diletakkan di halaman depan perpustakaan digital dapat ditemukan 

dengan mudah, fasilitas search yang disediakan dapat menelusur secara 

efektif terutama jika pemustaka dapat mendeskripsikan kata kunci yang 

spesifik, serta tugas terkait penelusuran informasi dapat diselesaikan 
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dengan mudah. Dari evaluasi indikator tampilan estetik diperoleh hasil 

bahwa menu-menu diorganisasi mampu memudahkan pemustaka 

menelusur informasi dengan cepat, Pemilihan tipe huruf serif dan ukuran 

huruf yang digunakan dapat dibaca dengan mudah serta warna teks dan 

background yang digunakan secara konsisten. Indikator terakhir tentang 

kemudahan dalam proses belajar menunjukkan bahwa user interface 

mudah dipelajari karena perangkat lunak berbasis web merupakan 

perangkat lunak yang populer saat ini, prosedur atau cara untuk 

memanfaatkan user interface mudah dipahami serta dibutuhkan 

kompetensi terbiasa mengoperasikan komputer dan internet untuk dapat 

menggunakan user interface. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, ada 

beberapa saran yang peneliti rekomendasikan. Berbagai saran yang peneliti 

berikan diantaranya: 

1. Untuk perbaikan kualitas koleksi perpustakaan digital musik maka dalam 

kegiatan digitalisasi perlu memperhatikan aspek tingkat keterpakaian. 

Koleksi musik yang dialih media dalam format digital merupakan koleksi 

musik dengan tingkat keterpakaian tinggi sehingga ketika dialih media ke 

dalam format digital koleksi tersebut tetap diakses oleh pemustaka. UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta juga dapat mengunduh koleksi digital musik 

yang berlabel open access untuk menjaga kemuktahiran koleksi 

perpustakaan digital musik. Dengan dua usaha ini diharapkan dapat 
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mampu meningkatkan kualitas dan tingkat akses pemustaka ke 

perpustakaan digital musik. 

2. Perpustakaan perlu menggunakan daftar tajuk subjek dalam kegiatan 

klasifikasi. Dengan menggunakan tajuk subjek diharapkan konsistensi 

istilah yang digunakan terjaga sehingga akan memudahkan pemustaka 

dalam menelusur koleksi perpustakaan digital musik. UPT Perpustakaan 

ISI Yogyakarta juga perlu menyusun tesaurus bidang musik yang dapat 

membantu dalam proses klasifikasi sehingga proses klasifikasi lebih cepat, 

tidak bergantung pada orang tertentu serta konsisten dalam penggunaan 

istilah. 

3. Istilah yang digunakan pada user interface merupakan istilah yang populer 

sehingga memudahkan dalam proses pemanfaatan user interface. Untuk itu 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta akan mengganti istilah ramban dengan 

istilah telusuri agar lebih mudah dipahami oleh pemustaka.  
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Lampiran 1. 

GLOSARIUM 

 

AACR2 : Anglo-American Cataloging Rules, pedoman 

katalogisasi yang dikeluarkan oleh American 

Library Association 

Deskripsi Bibliografi : deskripsi dari koleksi perpustakaan untuk 

memfasilitasi kegiatan penelusuran. Melalui 

deskripsi bibliografi ini memungkinkkan 

pemustaka menelusur koleksi digital yang 

dibutuhkan 

Digitalisasi :  proses penciptaan format digital dari dokumen 

analog 

Dublic Core : Metadata standar dan deskriptif yang menentukan 

proses temu kembali koleksi digital musik 

JPEG : Standar untuk format gambar yang dikonpresi 

Koleksi Digital Musik 

 

: Koleksi musik dalam format digital yang terdiri 

dari akustik data, visual data, tekstual data, 

simbolik data dan audio-visual data.  

MARC : Marchine-readable cataloging format, skema meta 

data yang didesain pada tahun 1960 dan 

digunakan oleh putakawan dalam melakukan 

katalogisasi 
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Metadata : Metadata merupakan data yang mendeskripsikan 

koleksi perpustakaan  yang akan membantu 

pemustaka mengidentifikasi data atau informasi 

tersebut. Dengan deskripsi tersebut 

memungkinkan pemustaka mengidentifikasi 

informasi yang dibutuhkan sehingga 

mempermudah proses temu kembali informasi. 

MIDI : Music instrument digital interface, representasi 

dari musik yang digunakan oleh music 

synthesizers 

Objek Digital 

 

: Koleksi dasar yang dibangun perpustakaan 

digital. Objek digital ini terdiri dari koleksi teks, 

grafik, suara dan video 

Organisasi Informasi : kegiatan klasifikasi, katalogisasi dan pemanfaatan 

metadata dalam pengelolaan koleksi digital musik 

Partitur : Bentuk tertulis atau tercetak dari komposisi musik 

Perpustakaan Digital 

 

: Perpustakaan digital dilihat sebagai sebuah sistem 

sosial yang memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang dimiliki seperti modal, perangkat keras, 

perangkat lunak dan sumber daya manusia dalam 

pemanfaatan koleksi digital dan usaha yang perlu 

dilakukan untuk menjaga keutuhan karyanya 

PDF : Portabel Document Format, format file yang 
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didesain untuk halaman interaktif yang 

memungkinkan informasi berbasis teks dan 

gambar 

Repertoar : Rencana komposisi lagu atau musik yang telah 

dipersiapkan dan dipelajari oleh artis, group 

musik dan orkestra. 

Score material  buku atau lembaran kertas yang memuat notasi 

dari sebuah komposisi musik 

Usabilitas 

 

: Tingkat kemudahan pengguna dalam 

mengoperasikan sebuah sistem atau aplikasi 

Usefullnes 

 

: usaha untuk mempertemukan kebutuhan 

pengguna terhadap koleksi dan layanan yang 

disajikan oleh sistem.  

User Interface : tampilan yang disediakan aplikasi perpustakaan 

digital sehingga memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mengakses informasi atau 

koleksi digital yang dikelola 

TIFF : Tagged Image File Format, format file raster 

image yang merupakan fasilitas untuk 

mendeskripsikan metadata.  

WAV : Salah satu file yang digunakan untuk menyimpan 

format file multimedia 
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Kepada Yth 

Sugeng Wahyuntini, S.Sn. 

UPT Perpustakaan  

Institut Seni Indonesi Yogyakarta 

 

Dengan hormat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, Program Studi Interdiciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi: 

Nama  : Heri Abi Burachman Hakim 

NIM  : 1220011017 

Akan mengadakan penelitian berjudul “Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: 
Studi Kasus di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh deskripsi tentang kualitas koleksi, organisasi informasi dan user 
interface.  

Untuk keperluan penelitian tersebut maka dimohon kesediaan penulis untuk 
menjadi informan penelitian. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang 
merugikan bagi informan dan akan menjaga kerahasiaan informasi yang 
diberikan.  

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat bebas dan tanpa paksaan. Apabila anda 
memahami dan menyetujui permohonan ini maka saya mohon kesediaan Saudara 
untuk menandatangani persetujuan menjadi informan penelitian. 

Demikian surat permohonan inni, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan 
terima kasih. 

 

Yogyakarta, 1 Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

 

Heri Abi Burachman Hakim 
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Kepada Yth 

Iyut Nurcahyadi, SIP. 

UPT Perpustakaan  

Institut Seni Indonesi Yogyakarta 

 

Dengan hormat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, Program Studi Interdiciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi: 

Nama  : Heri Abi Burachman Hakim 

NIM  : 1220011017 

Akan mengadakan penelitian berjudul “Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: 
Studi Kasus di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh deskripsi tentang kualitas koleksi, organisasi informasi dan user 
interface.  

Untuk keperluan penelitian tersebut maka dimohon kesediaan penulis untuk 
menjadi informan penelitian. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang 
merugikan bagi informan dan akan menjaga kerahasiaan informasi yang 
diberikan.  

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat bebas dan tanpa paksaan. Apabila anda 
memahami dan menyetujui permohonan ini maka saya mohon kesediaan Saudara 
untuk menandatangani persetujuan menjadi informan penelitian. 

Demikian surat permohonan inni, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan 
terima kasih. 

 

Yogyakarta, 1 Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

 

Heri Abi Burachman Hakim 
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Lampiran 3 

 

Lembar Persetujuan Menjadi Informan Penelitian 

 
Saya yang tertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Sugeng Wahyuntini, S.Sn. 

Pekerjaan : Pustakawan ISI Yogyakarta 

Alamat : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

Jalan Parangtritis Km 6,5 Yogyakarta 

Dengan ini menyatakaan kesediaannya menjadi informan dalam penelitian 
berjudul “Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: Studi Kasus di UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta.  

Lembar persetujuan ini saya tanda tangani secara sadar tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 

 

Yogyakarta, 4 Agustus 2016 

Informan Penelitian 

 

 

 

Sugeng Wahyuntini, S.Sn. 
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Lembar Persetujuan Menjadi Informan Penelitian 

 
Saya yang tertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Sugeng Wahyuntini, S.Sn. 

Pekerjaan : Pustakawan ISI Yogyakarta 

Alamat : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

Jalan Parangtritis Km 6,5 Yogyakarta 

Dengan ini menyatakaan kesediaannya menjadi informan dalam penelitian 
berjudul “Evaluasi Perpustakaan Digital Musik: Studi Kasus di UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta.  

Lembar persetujuan ini saya tanda tangani secara sadar tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 

 

Yogyakarta, 4 Agustus 2016 

Informan Penelitian 

 

 

Iyut Nurcahyadi, SIP 
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Lampiran 4.  

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Informan  : Sugeng Wahyuntini, S.Sn.  

Jabatan   : Pustakawan 

Unit Kerja   : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

 

1. Evaluasi Koleksi 

a. Relevansi 

• Ragam koleksi digital yang dikelola perpustakaan digital musik? 

Jawaban: Saat ini perpus, baru mengelola partitur dalam format digital 

dan koleksi MIDI, jurnal bidang musik belum tergarap. Potensi lain 

seperti rekaman konser, karya aransemen tugas akhir, komposisi musik 

dan rekaman audio  belum tergarap. Kondisi ini disebabkan karena 

kurangnya SDM serta kerjasama dengan jurusan untuk akuisisi koleksi 

digital musik. 

  

• Bagaimana koleksi digital musik yang dimiliki dalam memenuhi 

kebutuhan pemustaka 

Jawaban: Dilihat dari ragam maupun content materi koleksi musik belum 

mampu memenuhi kebutuhan pemustaka. Khusus untuk aspek content 

dalam kegiatan digitalisasi koleksi musik belum memperhatikan aspek 

tingkat keterpakaian koleksi. Koleksi yang didigitalkan juga jumlahnya 

masih sangat sedikit 
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b. Reabilitas 

• Bagaimana keterlibatan pustakawan  dalam kegiatan seleksi koleksi musik 

yang akan didigitalisasi. 

Jawaban: Saya sebagai pustakawan musik ikut dalam kegiatan pendataan 

koleksi buku musik dan selanjutnya ada tim tersendiri yang akan 

menentukan koleksi yang akan didigitalisasi 

• Bagaimana reputasi penulis dan penerbit dari koleksi musik dalam format 

digital 

Jawaban: Koleksi buku musik atau reportoar asing,  perpustakaan ISI  

memiliki koleksi dengan reputasi bagus baik dari aspek pengarang 

maupun penerbit. Sayangnya untuk karya anak bangsa sendiri jumlahnya 

masih sedikit. Aransemen baru juga jumlahnya sedikit mungkin karena 

penulis aransemen masih melindungi hak ciptanya. 

 

c. Format 

• Apakah format koleksi digital musik yang dikelola 

Jawaban: Koleksi yang dikelola baru koleksi dalam format .PDF dan 

MIDI, namun untuk midi baru sebagian kecil 

• Bagaimana format yang dimiliki mampu memberikan kemudahan dalam 

mengakses koleksi digital 

Jawaban: Jawaban: Format PDF atau MIDI yang disajikan melalui portal 

perpustakaan digital akan memberikan kemudahakan akses karena dapat 

diakses bersamaan. Sayangnya jumlahnya terbatas padahalan ini sangat 
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membantu dalam proses pembelajaran. Padahal mahasiswa sangat 

membutuhkan repertoar untuk kegiatan praktek. 

 

d. Level 

• Apakah jenis data yang disajikan secara full text.  

Jawaban: Perpustakaan ISI Yogyakarta menyajikan koleksi digital secara 

full text, tapi perlu diperhatikan masalah hak ciptanya. UPT Perpustakaan 

belum memanfaatkan fasilitas abstrak untuk memasukkan abstrak koleksi 

digital karena keterbatasan SDM perpustakaan yang miliki kompetensi di 

bidang musik. 

• Bagaimana pemilihan level penyajian memberikan kesempatan akses 

kepada pemustaka. 

Jawaban: Kalau koleksi buku musik disajikan secara full text maka koleksi 

tersebut dapat dipakai secara bersamaan. Artinya konsep ini memberikan 

kesempatan akses yang lebih bagi pemustakan 

 

e. Cakupan informasi 

• Bagaimana tingkat kemuktahiran koleksi digital yang dimiliki 

Jawaban: Seperti saya sampaikan tadi koleksi musik kita didominasi oleh 

repartoar terbitan lama. Untuk repartoar baru jumlahnya minim apalagi 

repartoar karya anak negeri 

• Bagaimana kelengkapan koleksi digital yang dimiliki 
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Jawaban: Koleksi kita memang belum lengkap, tapi koleksi musik yang 

kita miliki lebih baik dibandingkan perpustakaan lain. Lihat saja banyak 

pemustaka yang dapat dari luar ISI Yogyakarta.  

 

2. Organisasi Informasi 

a. Klasifikasi 

• Apakah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelola koleksi digital 

musik 

Jawaban: Sistem klasifikasi koleksi musik menggunakan DDC Versi 16, 

sedangkan koleksi buku teks dan lainnya menggunakan DDC 20. 

Sebenarnya ada niat untuk menyamakan versi DDC koleksi buku musik 

dengan buku teks akan tetapi penyamaan ini akan membutuhkan waktu 

dan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukannya. Akhirnya 

saya hanya tinggal meneruskan. 

• Bagaimana sistem klasifikasi yang digunakan mampu memudahkan proses 

temu kembali informasi 

Jawaban: Sepertinya kalau koleksi musik dalam format digital dapat 

ditelus sampai dengan daftar lagunya ya? Kalo bisa sampai seperti itu 

orang cari judul lagu wae bisa ketemu maka ini tentu akan membantu 

proses penelusuran 

• Bagaimana pemanfaatan tajuk subjek atau tesaurus dalam kegiatan 

pengelolaan koleksi digital musik 
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Jawaban: Untuk kegiatan pengolahan koleksi belum menggunakan 

tesaurus atau tajuk subjek bidang seni. Padahal jika menggunakan tesaurus 

atau tajuk subjek maka dapat menggunakan istilah yang konsisten dalam 

pemilihan subjek 

 

b. katalogisasi  

• Bagaimana fasilitas yang disedikan terkait deskripsi bibliografi koleksi 

musik 

Jawaban: Fasilitas kegiatan katalogisasi atau deskripsi dalam sistem 

perpustakaan digital terdiri dari katalogisasi koleksi dan item. Katalogisasi 

koleksi digunakan untuk deskripsi fisik dari album koleksi musik, 

sedangkan item digunakan untuk memasukkan bagian dari album. Jika 

melihat fasilitas ini dimana deskripsi dilakukan sampai dengan item 

menurut saya ini sudah mencukupi untuk deskripsi koleksi musik  

 Bagaimana peluang deksripsi bibliografi koleksi musik yang beragam 

jenisnya 

Jawaban: Kalau menurut saya jika melihat fasilitas item type yang di 

dalamnya, terdapat koleksi digital berbasis image, teks dan multimedia maka 

menurut saya sistem ini telah mampu untuk mendeskripsikan koleksi musik 

yang beragama, bahkah seandainya kurang item type tersebut dapat 

ditambahkan dan sebaliknya jika terlalu banyak 
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• Bagaimana fasilitas yang disedikan mampu memudahkan deskripsi koleksi 

digital musik 

Jawaban: Sistem ini telah memudahkan untuk proses deskripsi bibliografi 

dan menurut saya yang justru jadi masalah adalah proses deskripsinya, jika 

pustakawan tidak mau belajar mendeskripsikan buku musik maka ia akan 

kesulitan untuk mendeskripsikan koleksi tersebut karena menggunakan 

bahasa jerman dan itali. Namun demikian kalau mau belajar tidak akan ada 

masalah karena istilah yang digunakan selalu terulang dan dapat dipelajari 

 

c. pemanfaatan metadata. 

• Apakah jenis metadata yang digunakan perpustakaan digital musik 

Jawaban: Jika melihat informasi yang ada pada sistem maka metadata 

yang digunakan untuk pengembangan perpustakaan digital musik ini 

menggunakan metadata Dublin Core 

• Bagaimana metadata yang digunakan mampu mendukung aktivitas 

pengelolaan koleksi digital musik 

Jawaban: Kalau melihat fasilitas input item dan koleksi, maka metadata 

item dan koleksi telah mendukung aktivitas mendeskripsikan koleksi kita 

musik 

• Bagaimana jenis metadata yang digunakan mampu mendukung kegiatan 

penelusuran yang dilakukan oleh pemustaka 

Jawaban: Fasilitas input koleksi dan item memungkinkan pemustaka 

menelusur dari titik akses koleksi dan item koleksi. Dengan teknis 
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penelusuran seperti ini akan memudahkan pemustaka menelusur koleksi 

digital musik yang dibutuhkan. Pemustaka dapat menelusur melalui judul 

karya atau album dan istrumen setiap alat musik. Misalnya menelusur 

Furelis untuk judul karyanya tetapi juga dapat menelusur menggunakan 

instrumen untuk memainkannya seperti piano, biola dan lain-lain 

3. Teori Evaluasi User interface  

a. Efisiensi 

• Bagaimana tingkat kemudahan pemanfaatan user interface? 

Jawaban: Jika melihat desain user interface, saya pikir ini mudah 

digunakan atau familiar digunakan oleh pemustaka 

• Apakah user interface pernah memberikan pesan error? 

Jawaban: Melihat berbagai fasilitas penelusuran yang disediakan untuk 

penelusuran dan menu-menu yang disediakan setelah saya coba tidak 

pernah muncul pesan error. Link-linknya pun tidak pernah muncul pesan 

error ketika diakses. 

• Bagaimana tingkat kecepatan respon user interface? 

Jawaban: Sistem perpustakaan digital musik ini mampu menampilkan hasil 

penelusuran dari kata kunci yang telah diketikkan pada kolom search 

dengan cepat. Fasilitas ini akan memanjakan pemustaka ketika menelusur 

informasi karena dapat menampilkan informasi dengan cepat 
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b. Efektif 

• Apakah informasi yang diletakkan di halaman depan perpustakaan digital 

mudah ditemukan? 

Jawaban: Tampilan user interface yang sederhana justru memberikan 

kesempatan kepada pemustaka dapat menemukan berbagai informasi yang 

dipublikasikan dapat ditemukan dengan cepat 

• Bagaimana fasilitas search yang disediakan mampu menelusur secara 

efektif 

Jawaban: Fasilitas penelusuran terdiri dari browsing dan searching. 

Dengan menelusur menggunakan browsing memungkinkan permustaka 

menemukan informasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Browsing 

memungkin pemustaka menelusur berdasarkan kata kunci atau subjek, 

sedangkan searching merupakan teknik penelusuran dengan cara 

mengetikkan kata kunci pada kolom penelusuran. Saya pikir kedua 

fasilitas ini sangat membantu pemustaka dalam menelusur informasi. 

Pokoknya seperti google. 

• Bagaimana tugas dapat diselesaikan dengan mudah? 

Jawaban: jika melihat hasil kerja dari sistem perpustakaan digital musik ini 

maka penyelesaikan tugas dalam konteks penelusuran infomrasi oleh 

pemustaka dapat dengan mudah dilakukan 

 



153 
 

c. Tampilan estetik 

• Bagaimana menu-menu diorganisasikan 

Jawaban: saya lebih familiar menu-menu diletakkan di atas atau dibagian 

header web. Tetapi menurut saya ini masalah selera dan yang lebih 

penting informasinya menu-menu tersebut 

 

• Bagaimana Tipe teks dan ukuran huruf mudah dibaca 

Jawaban: kalau koleksi musik hurufya didominasi oleh jenis huruf san 

serif, tapi kalau tampilan user interface menurutnya jenis huruf yang 

dipilih mudah dibaca oleh pemustaka 

• Bagaimana konsistensi warna teks dan background 

Jawaban: Warna huruf yang digunakan abu-abu dan hitam, abu-abu 

digunakan untuk warna huruf yang memiliki link dengan halaman lain. 

Warna abu-abu akan berubah jadi hitam ketika kursor diarahkan kepada 

kata atau menu yang memiliki link. Warna hitam digunakan untuk huruf 

yang tidak memiliki hyperlink. Warna backgroun putih juga digunakan 

disetiap halaman, dengan demikian penggunaan warna dan hurup 

konsisten. 

 

d. Kemudahan dalam proses belajar 

• Bagaimana tingkat kemudahan mempelajari pemanfaatan user interface 

Jawaban: kalau menurut saya terkait penelusuran dan pemanfaatan user 

interface ini mudah dipelajar. Fasilitas FAQ yang memberikan 
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kemampuan how to semakin memudahkan pemustaka untuk mempelajar 

bagaimana menggunakan user interface 

• Bagaimana terminologi atau cara pemanfaatan mudah dipahami 

Jawaban: desain tampilan dan layout dari beberapa menu atau fasilitas 

memungkinkan pemustaka memanfaatkan menu atau fasilitas dengan 

mudah 

• Apakah diperlukan kompetensi khusus untuk mampu menggunakan user 

interface 

Jawaban: kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan user 

interface sebenarnya cukup terbiasa menggunakan komputer serta 

mengakses internet. Dengan dua kompetensi ini pemustaka tidak akan 

bingun mengakes perpustakaan digital musik. 

 

Yogyakarta, 15 Agustus 2016 

Narasumber 

 

 

Sugeng Wahyuntini, S.Sn 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Informan  : Iyut Nurcahyadi, SIP  

Jabatan   : Pustakawan 

Unit Kerja   : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

1. Evaluasi Koleksi 

a.Relevansi 

• Ragam koleksi digital yang dikelola perpustakaan digital musik? 

Jawaban: Kalau ragam koleksi digital kita ya baru sebatas koleksi 

koleksi buku musik dalam format digital dan koleksi MIDI, walaupun 

sebenarnya masih banyak ragam koleksi yang belum tergarap dengan 

baik. 

• Bagaimana koleksi digital musik yang dimiliki dalam memenuhi 

kebutuhan pemustaka? 

Jawaban : Kalau koleksi tercetaknya lumayan telah memenuhi 

kebutuhkan pemustaka, tapi kalau bentuk koleksi digitalnya masih 

belum karena jumlahnya hasil digitalisasi masih terbatas 

 

b. Reabilitas 

• Bagaimana keterlibatan pustakawan dalam kegiatan seleksi koleksi 

musik yang akan didigitalisasi. 
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Jawaban: Sepengetahuan saya teman-teman yang bertugas untuk 

melakukan kegiatan seleksi adalah teman-teman yang bekerja di bagian 

layanan sirkulasi UPT Perpustakana ISI Yogyakarta 

• Bagaimana reputasi penulis dan penerbit dari koleksi musik dalam 

format digital 

Jawaban: Reputasi penulis dan penerbit saya sebagai pustakawan 

dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, kurang 

mengetahui, tapi jika melihat animo mahasiswa mengakses koleksi 

tersebut maka koleksi tersebut ditulis dan diterbitkan oleh penulis dan 

penerbit dengan reputasi baik 

c. Format 

• Apakah format koleksi digital musik yang dikelola 

Jawaban: “Koleksi tersimpan dalam format .PDF dan MIDI, 

perpustakaan seharusnya berpikir bagaimana mengoptimalkan potensi 

koleksi digital musik lainnya 

• Bagaimana format yang dimiliki mampu memberikan kemudahan 

dalam mengakses koleksi digital 

Jawaban: Menurut saya format koleksi digital musik yang dikelola saat 

ini akan memudahkan pemustaka dalam mengakses koleksi digital 

musik tersebut 

d. Level 

• Apakah jenis data yang disajikan secara full text.  
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Jawaban: Saat ini UPT Perpustakaan menyajikan koleksi secara full text 

dan itu menurut saya memang lebih baik, tapi memang harus 

mempertimbangkan masalah hak cipta 

• Bagaimana pemilihan level penyajian memberikan kesempatan akses 

kepada pemustaka. 

Jawaban: Dengan konsep menyajikan koleksi secara full text maka 

kesempatan kepada pemustaka untuk memanfaatkan koleksi tersebut 

semakin terbuka lebhar 

 

e. Cakupan informasi 

• Bagaimana tingkat kemuktahiran koleksi digital yang dimiliki 

Jawaban: Dari aspek kekinian koleksi mungkin tidak ya karena itu 

publikasi lama. Pembelian koleksi musik juga tidak semudah koleksi buku 

teks, selain karena publikasinya yang langka tetapi harganya juga mahal, 

saya pernah dicurhati mahasiswa tentang mahalnya koleksi buku musik 

yang dia beli. Akan tetapi karena butuh ya tetap dibeli mahasiswa tersebut 

• Bagaimana kelengkapan koleksi digital yang dimiliki 

Jawaban: Kalau kelengkapakan koleksi memang koleksi buku musik tidak 

lengkap, tetapi ini masih lebih baik dibandingkan lembaga pendidikan seni 

lainnya 

 

2. Teori Organisasi Informasi 

a. Klasifikasi 
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• Apakah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelola koleksi 

digital musik 

Jawaban: Sistem klasifikasi yang digunakan adalah DDC Versi 20. 

Sistem klasifikasi ini juga digunakan untuk mengklasifikasi koleksi 

perpustakaan lainnya 

• Bagaimana sistem klasifikasi yang digunakan mampu memudahkan 

proses temu kembali informasi 

Jawaban: Agar sistem klasifikasi yang digunakan mampu 

memudahkan proses temu kembali informasi maka dalam proses 

menentukan subjek dari koleksi harus spesifik. Kalau terlalu umum 

jika jumlah koleksinya banyak akan menyulitkan pemustaka dalam 

menelusur koleksi musik 

• Bagaimana pemanfaatan tajuk subjek atau tesaurus dalam kegiatan 

pengelolaan koleksi digital musik 

Jawaban: Kegiatan pengolahan belum menggunakan tesaurus dan 

tajuk subjek, pustakawan hanya menggunakan subjek yang ada pada 

nomor klasifikasi DDC 

b. katalogisasi  

• Bagaimana fasilitas yang disedikan terkait deskripsi bibliografi 

koleksi musik 

Jawaban: Jika melihat fasilitas input koleksi dan item menurut saya 

aplikasi ini sudah menyediakan sarana untuk melakukan deskripsi 

bibliorafi. Karekter koleksi musik yang terdiri dari album dan item 
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memungkinkan  dideskripsikan dengan fasilitas input data koleksi dan 

item 

• Bagaimana peluang deksripsi bibliografi koleksi musik yang beragam 

jenisnya 

Jawaban: Dalam kegiatan deksripsi bibliografi atau memasukkan data 

koleksi terdapat fasilitas memilih item type dan jika melihat item tipe 

yang tersedia sudah memehuhi koleksi musik yang beragama jenisnya 

• Bagaimana fasilitas yang disedikan mampu memudahkan deskripsi 

koleksi digital musik 

Jawaban: saya kira metadata yang digunakan aplikasi sudah 

mencukupi untuk melakukan deskripsi bibliografi koleksi musik 

 

c. Pemanfaatan metadata. 

• Apakah jenis metadata yang digunakan perpustakaan digital 

musik 

Jawaban: Kalau lihat elemen deskripsi dan informasi yang tampil 

ini menggunakan metadata Dublin Core, mas 

• Bagaimana metadata yang digunakan mampu mendukung 

aktivitas pengelolaan koleksi digital musik 

Jawaban: Jika melihat kolom-kolom isian yang ada pada metadata 

dublic core, menurut saya metadata ini mampu mendukung 

aktivitas pengelolaan musik musik. Metadata tersebut cukup 

untuk mendeksripkan koleksi musik yang dikelola. 
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• Bagaimana jenis metadata yang digunakan mampu mendukung 

kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh pemustaka 

Jawaban: Menurut saya metadata dublin core mampu mendukung 

aktivitas penelusuran informasi koleksi musik. Setidaknya ada 

judul, nama pengarang, subjek dan field-field lainnya yang 

digunakan untuk titik penelusuran informasi 

 

3. Teori Evaluasi User interface  

e. Efisiensi 

• Bagaimana tingkat kemudahan pemanfaatan user interface? 

Jawaban: kalau dilihat dari desain, pemilihan warna dan penetaaan 

fasilitas menurut saya user interface dari perpustakaan digital 

musik mudah untuk digunakan 

• Apakah user interface pernah memberikan pesan error? 

Jawaban: Setelah mencoba fasilitas penelusuran dan akses 

penelusuran serta mengakses menu-menu yang disediakan dapat 

diketahui bahwa user interface tidak pernah menampilkan pesan 

error 

• Bagaimana tingkat kecepatan respon user interface? 

Jawaban: Respon yang diberikan user interface cukup cepat 

terbukti dengan aktivitas penelusuran yang dapat menampilkan 

hasil penelusuran dengan cepat. Namun kecepatan ini akan 

dipengaruhi besarnya data dan kemampuan jaringan 
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b. Efektif 

• Apakah informasi yang diletakkan dihalaman depan perpustakaan 

digital mudah ditemukan? 

Jawaban: Sepertinya berbagai informasi yang ditampilkan 

dihalaman user interface mudah untuk ditemukan 

• Bagaimana fasilitas search yang disediakan mampu menelusur 

secara efektif 

Jawaban: Pemustaka dapat menelusur informasi dengan 

menggunakan fasilitas seaching dan browsing. Melalui kedua 

penelusuran tersebut pemustaka dapat menelusur dengan cepat 

• Bagaimana penyelesaian tugas? 

Jawaban: Dengan perpustakaan digital musik maka akan 

memudahkan pemustaka menelusur informasi terkait koleksi 

digital musik yang dimiliki perpustakaan. 

 

c. Tampilan estetik 

• Bagaimana menu-menu diorganisasikan 

Jawaban: Menurut saya menu-menu yang ditampilkan sangat user 

friendly sehingga memudahkan pemustaka mengakses informasi 

yang ada di dalamnya. 

• Bagaimana Tipe teks dan ukuran huruf mudah dibaca 
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Jawaban: menurut saya huruf yang digunakan konsisten  baik dari 

segi jenis maupun ukuran. Konsistensi ini memberikan kesan 

informasi yang ditampilkan mudah dibaca oleh pemustaka. Selain 

itu mungkin yang menarik tipe hurufnya dapat diubah sesuai 

dengan kebutuhan 

• Bagaimana konsistensi warna teks dan background 

Jawaban: huruf dan background dan menggunakan warna yang 

konsisten. Huruf menggunakan warna abu dan hitang, sedangkan 

background menggunakan warna putih 

 

d. Kemudahan dalam proses belajar 

• Bagaimana tingkat kemudahan mempelajari pemanfaatan user 

interface 

Jawaban: Secara umum user interface ini mudah dipahami, 

terutama bagi pemustaka kita yang saat ini terbiasa menggunakan 

internet dan komputer 

• Bagaimana terminologi atau cara pemanfaatan mudah dipahami 

Jawaban: Pemanfaatan berbagai fasilitas dari sistem ini mudah 

dipahami, akan tetapi penggunaan istilah rambah untuk 

menggantikan kata browsing akan sedikit membingungkan 

pemustaka 

• Apakah diperlukan kompetensi khusus untuk mampu 

menggunakan user interface 
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Jawaban: Konsep sistem yang menggunakan konsep aplikasi 

berbasis web memudahkan pemustaka mengakses user interface. 

Terlebih pemustaka saat ini yang didominasi generasi muda yang 

terlahir di era digital native semakin memudahkan mereka 

menggunakan user interface. Mereka yang terlahir di era digital 

native memiliki kompetensi menggunakan internet dan komputer 

sehingga akan mudah menggunakan user interface 

 

Yogyakarta, 15 Agustus 2016 

Narasumber 

 

 

Iyut Nurcahyadi, SIP. 
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Lampiran 5 

CATATAN OBSERVASI 

Unit Observasi : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

1. Evaluasi Koleksi 

No
. 

Objek Observasi Hasil Observasi 

1 Relevansi • Koleksi perpustakaan digital musik terdiri dari 

file pdf dan MIDI. 

• Koleksi perpustakaan digital musik merupakan 

koleksi hasil digitalisasi buku musik yang 

digunakan sebagai bahan praktikum mahasiswa 

 Reabilitas 

 

• Pustkawan terlibat dalam kegiatan seleksi 

koleksi yang akan didigitasi 

• Penulis buku musik merupakan penulis dengan 

reputasi terbaik di bidangnya 

• Penerbit buku musik merupakan penerbit 

terkenal dibidang musik.  

 Format  • Format koleksi musik digital PDF dan MIDI 

• Format PDF memudahkan pemustaka untuk 

mengakses koleksi digital yang terdiri dari 

banyak lembar 

 Level • Koleksi digital disajikan secara full teks 
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sehingga memberikan kemudahan pemustaka 

dalam mengakses koleksi digital 

 Cakupan • Koleksi digital musik merupakan hasil 

digitalisasi dari koleksi sehingga jauh dari 

aspek muktahir 

• Perpustakaan belum mampu mendigitaliasi 

koleksi buku musik sehingga sulit memenuhi 

kebutuhan informasi pemustaka. 

 

2. Organisasi Informasi 

No. Objek Observasi Hasil Observasi 

1 Klasifikasi 

 

• Perpustakaan menggunakan DDC sebagai 

sistem klasifikasi 

• Perpustakaan menggunakan DDC versi 20 

untuk klasifikasi secara umum, dan DDC 

versi 16 untuk koleksi buku musik. 

2 Katalogisasi • Sistem perpustakaan digital yang dibangun 

memungkin pustakawan mengelola koleksi 

musik dalam berbagai format. 

3 Metadata • Sistem yang digunakan menggunakan 

Dublin Core sebagai metadata untuk 

mendeskripsikan koleksi musik 
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• Metadata Dublin Core merupakan metadata 

yang banyak digunakan untuk 

pengembangan perpustakaan digital 

 

 

3. Teori Evaluasi User interface  

No. Objek Observasi Hasil Observasi 

1 Efisiensi 

 

• User interface tidak pernah 

menampilkan pesan error  

• Respon terhadap perintah cepat 

2 Efektif •  Informasi pada halaman User 

interface dapat ditemukan dengan 

cepat 

• Fasilitas penelusuran informasi 

yang terdiri dari fasilitas search 

dan browsing dapat menjalankan 

tugas penelusuran informasi 

dengan baik 

• Menggunakan kata yang lebih 

spesifik untuk penelusuran 

informasi menggunakan kata 

kunci yang spesifik 
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3 Tampilan estetik 

 

• Menu diorganisasikan pada bagian 

atas user interface dan memudahkan 

pemustaka dalam menemukan 

informasi 

• Sistem perpustakaan digital 

menggunakan huruf dan warna yang 

mudah dibaca 

• Sistem perpustakaan digital 

menggunakan huruf dan warna 

secara konsisten 

4 Kemudahan dalam 

proses belajar 

 

• Sistem perpustakaan yang 

sederhana memungkinkan 

pemustaka lebih mudah 

mempelajari operasional sistem 

• Kompetensi yang diperlukan 

untuk dapat menggunakan sistem 

perpustakaan digital adalah 

terbiasa mengoperasikan 

komputer dan internet. 
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