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BAB I 

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman sekarang yang sangat cepat, seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sehingga 

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, tidak terkecuali dengan perpustakaan. Seiring dengan 

berkembangnya perpustakaan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi 

para penggunanya. Perpustakaan diwajibkan untuk mengembalikan peran dan 

fungsinya dalam menunjang kebutuhan informasi para pemustaka sesuai dengan 

kemajuan teknologi informasi, jika tidak perpustakaan akan ditinggalkan para 

penggunanya. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka jarak 

ruang dan waktu menjadi tidak terbatas. Para pengguna perpustakaan harus 

mengikuti kemajuan dan perubahan tersebut serta perpustakaan harus siap 

menyediakan informasi setiap saat jika diperlukan oleh penggunanya.  

Dalam mengikuti perubahan tersebut, perpustakaan harus mengembangkan 

sistem dan layanan-layanan yang berada di perpustakaan. perkembangan 

teknologi informasi yang ada di ambil dari Firman Allah Swt. Di dalam Al-

Qur’an Surah Al-Anbiya ayat 80-81 yang berbunyi. 

ِكُرونَ  ۢن بَأِْسُكْم ۖ فََهْل أَنتُْم َشَٰ هُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُّكْم ِلتُْحِصنَُكم م ِ  َوَعلَّْمنََٰ

يَح َعاِصفَةً تَْجِري بِأَْمِرِه إِلَى اْْلَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَهاۚ  وَ  نَّا ِبُكل ِ َشْيٍء َعاِلِميكُ َوِلُسلَْيَماَن الر ِ
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Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Nabi Daus as diberitahu oleh Allah 

SWT tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. 

Melalui pelajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Daud ini dapat kita lihat 

perkembangan dari pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit 

dalam peperangan yang mereka hadapi baik itu berupa tpi besi, rompi anti peluru dan 

sebagainya, ini merupakan pengembangan dari teknologi yang telah berabad-abad 

Allah mengajarkan kepada Nabi-Nya. Begitu pun dengan Nabi Sulaiman as Allah 

telah menundukan angin baginya, hingga ia dapat melewati negeri sekitarnya.1 Dari 

penjelasan yang Allah tunjukan, kita dapat melihat perkembangan saat ini berupa 

banyak peralatan canggih yang dkembangkan hamper dari semuanya menggunakan 

tenaga angin, seperti kapal layar, kincir angin dan alat-alat berat sejenisnya. Kalau di 

abad yang telah lalu umat islam hanya bisa meraba dan menerka saja jawaban dari 

teknologi. Maka dalam abad ini kita telah melihat dengan mata kepala sendiri 

bagaimana teknologi dan pengendalian elektronik yang canggih telah berhasil 

meluncurkan manusia sampai ke bulan dan mengembalikannya ke bumi serta 

mengirimkannya pesawat-pesawat antariksa.2 

Dengan adanya teknologi informasi membuat perpustakaan pada saat ini 

sudah semakin berkembang mengingat teknologi informasi yang sudah semakin 

canggih.  Perpustakaan merupakan tempat sebagai sumber informasi yang 

menyediakan berbagai bentuk informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna 

                                                           
1 Mutia, “Teknologi dalam Al-Qur’an,” Jurnal Islam Futura  6, no. 2, (2007): 70. 
2 Mutia, “Teknologi dalam Al-Qur”an,” 72. 
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perpustakaan. perpustakaan sebagai suatu wadah yang di dalamnya terdapat 

berbagai kegiatan penghimpunan, pengelolaan, penyebarluasan berbagai macam 

informasi, baik tercetak maupun terekan dalam berbagai bentuk media seperti 

buku, majalah, surat kabar, film, kaset, computer dan lain-lain. 

Sumber informasi disusun berdasarkan sistem tertentu yang dipergunakan 

untuk belajar melalui kegiatan mencari informasi bagi masyarakat yang 

membutuhkannya.3  

Perkembangan teknologi informasi mengharuskan perpustakaan memiliki 

jaringan dalam kerjasama koleksi dan lainnya. Perpustakaan digital adalah salah 

satu bentuk sumber informasi yang telah berkembang yang tersedia pada jaringan 

internet. Perpustakaan digital merupakan salah satu unsur yang penting karena 

dengan adanya perpustakaan digital memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap perpustakaan. mahasiswa dapat menggunakan perpustakaan digital 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.  

Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang berfokus pada jasa yang 

berusaha mengembangkan dan meningkatkan pelayanan pada setiap waktu. 

Peningkatan ini tampak pada masyarakat yang menilai kualitas layanan 

perpustakaan. kepuasan dalam proses layanan merupakan keinginan setiap 

pengguna perpustakaan. sarana yang dapat menunjang dalam era globalisasi ini 

dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.  

                                                           
3 Pawit Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah  (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), 01. 
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Keberadaan perpustakaan digital  pada perpustakaan semakin berkembang 

dan menjadi bagian yang cukup penting bagi perpustakaan. perpustakaan yang 

mempunyai perpustakaan digital harus dimanfaatkan  dengan baik oleh 

pengunjung perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan digital pada 

perpustakaan. pemanfaatan perpustakaan digital dapat memberikan sumber 

informasi dengan koleksi buku elektronik yang dimiliki. Adanya sarana internet 

berupa WIFI pada perpustakaan menunjang perpustakaan digital untuk diakses 

oleh para pengunjung perpustakaan dengan mudah, perpustakaan digital juga 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun pengguna ingin mengaksesnya. 

Perpustakaan digital dapat digunakan oleh mahasiswa ataupun pengguna lain  

melalui handphone dengan menggunakan jaringan data seluler maupun wifi yang 

tersedia.  

Perpustakaan digital memiliki banyak informasi yang bersifat ilmiah dari 

berbagai bidang ilmu pengetahuan berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, format yang 

digunakan koleksi digital nya  berbentuk e-book. pemanfaatan digital hendaknya 

dibina dan disosialisasikan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

penggunanya. Pemanfaatan perpustakaan digital perlu dikembangkan dalam 

proses layanan jasa di perpustakaan. pengguna sarana teknologi digital ini dapat 

menjadikan pekerjaan lebih ringan seperti layanan kegiatan sirkulasi dan 

administrasi lainnya.  
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Pemanfaatan perpustakaan digital pada sebuah perpustakaan dapat dilihat dari 

proses pengguna perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan digital tersebut  

tidak lain digunakan oleh mahasiswa yang mencari berbagai informasi untuk 

keperluan dalam perkuliahannya, yang terdapat pada perpustakaan dan kearsipan 

provinsi Kalimantan selatan. Kualitas perpustakaan digital yang disediakan saat 

ini juga merupakan pertimbangan perpustakaan tersebut dikatakan maju dalam 

bidang teknologinya. Perpustakaan yang menyediakan informasi dalam berbagai 

bentuk cetak maupun non cetak. Berbagai jenis layanan digital yang disediakan 

perpustakaan dapat memberikan manfaat kepada pengguna terhadap informasi 

yang dibutuhkan.  

Dari hasil observasi yang dilakukan pada Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi  Kalimantan Selatan yang memiliki perpustakaan digital yang sudah 

cukup dikenal oleh para mahasiswa. Perpustakaan digital yang dimiliki oleh 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  Kalimantan Selatan ini dinamakan dengan  

IKalsel. Perpustakan digital ini cukup penting bagi mahasiswa karena dapat 

memberikan kemudahan yang belum bisa datang langsung ke perpustakaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang proses kegiatan mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan digital 

yang dimiliki Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  Kalimantan Selatan dengan 

judul “Pemanfaatan Perpustakaan Digital Oleh Mahasiswa di Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi  Kalimantan Selatan. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Pemanfaatan Perpustakaan Digital Oleh Mahasiswa Di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

2.  Kendala dalam Pemanfaatan Perpustakaan Digital Oleh Mahasiswa Di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

C. Definisi Operasional  

1. Pemanfaatan  

Pemanfaatan adalah hal memanfaatkan sesuatu yang berguna dan 

berfaedah.4 Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

dan cara kegiatan mahasiswa menggunakan perpustakaan digital Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan 

2. Perpustakaan Digital  

Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mampu melayani 

penggunanya  dengan segala kemudahan.5 

Perpustakaan digital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Aplikasi 

IKalsel  yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Pemanfaatan perpustakaan digital adalah proses dan cara pengguna 

memanfaatkan aplikasi untuk mendaptakan inormasi yang berguna dan 

berfaedah. 

                                                           
4 Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 912. 
5 Wiji Suwarno, Pengetahuan Dasar Kepustakaan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 38. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Pemanfaatan Perpustakaan Digital oleh Mahasiswa di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Mengetahui kendala mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan digital 

yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

E. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadikan alasan penulisa dalam memilih judul dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah 

memiliki perpustakaan digital yaitu Aplikasi IKalsel  

2. Mengingat bahwa teknologi informasi telah berkembang di perpustakaan 

pada saat ini  

F. Signifikansi Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai informasi dalam pemanfaatan perpustakaan digital oleh 

mahasiswa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

b. Dapat dijadikan refrensi untuk bahan kajian lebih lanjut mengenai 

pemanfaatan perpustakaan digital oleh mahasiswa di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Memberikan masukan kepada kepala perpustakaan dalam memperhatikan 

perpustakaan digital di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b. Bagi Peneliti  

Menjadikan pengalaman yang berharga untuk melaksanakan tugas dimasa 

yang akan datang. 

G. Penelitian Terdahulu  

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti melakukan pengkajian penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Penelitian-penelitian 

tersebut menjadi acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat 

memperbanyak teori dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu 

tersebut adalah:  

Penelitian pertama berupa skripsi dari Riyanto dengan judul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Digital dalam Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di Perpustakaan 

Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang”.6 Latar belakang 

penulisan skripsi tersebut karena perpustakaan digital dapat membuat sumber 

daya atau koleksi digital untuk diketahui pengadaan koleksi dan pengolahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

                                                           
6 Riyanto, “Pemanfaatan Perpustakaan Digital dalam Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di 

Perpustakaan Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang”. Skripsi, Universitas 

Negeri Semarang, 2013. 
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pemanfaatan yang dilakukan oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan UNNES 

dalam memanfaatkan perpustakaan digital yang dapat meningkatkan kegiatan 

pembelajaran di perpustakaan dan menjadi sumber belajar. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa mahasiswa memanfaatkan perpustakaan digital untuk 

mencari referensi buku, jurnal ilmiah dan skripsi. 

Penelitian kedua berupa skripsi dari Annisa Anandari dengan judul 

”Pemanfaatan Koleksi Digital: Studi Kasus Perpustakaan Emil Salim 

Kementerian Lingkungan Hidup”.7 Latar belakang skripsi tersebut karena 

perpustakaan yang memiliki koleksi digital menjadi salah satu upaya penyediaan 

informasi di era digital sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

pemanfaatan layanan koleksi digital perpustakaan emil-salim KLH oleh 

pemustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa layanan koleksi digital 

telah dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pemustaka.  

Penelitian ketiga dari Safriansyah, dan kawan-kawan dengan judul 

“Pemanfaatan Digital Library pada Perpustakaan Kampung Pendidikan Desa 

Kuajang Kabupaten Polewali Mandar”.8 Latar belakang penelitian ini karena 

rendahnya minat baca masyarakat untuk menciptakan gerakan literasi di kampun 

ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun minat baca masyarakat. 

                                                           
7 Annisa Anandari, ”Pemanfaatan Koleksi Digital: Studi Kasus Perpustakaan Emil Salim 

Kementerian Lingkungan Hidup”, Skripsi, Universitas Indonesia, 2010. 
8 Safriansyah dkk., “Pemanfaatan Digital Library pada Perpustakaan Kampung Pendidikan 

Desa Kuajang Kabupaten Polewali Mandar,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 

2020.  
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Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan digital library pada 

kampong pendidikan ini memudahkan pengguna dalam pencarian buku.  

Dari penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian 

yang ingin peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang perpustakaan 

digital. Sedangkan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan yang 

peneliti lakukan yaitu peneliti lebih membahas ke cara penggunan perpustakaan 

digital berbentuk aplikasi. 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam pembahasan penelitian ini terdiri lima bab: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, 

signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.  

Bab II mengkaji masalah landasan teori yang meliputi perpustakaan digital, 

aplikasi IKalsel, pemanfaatan perpustakaan digital, perpustakaan umum, dan 

tinjauan islam tentang pemanfaatan perpustakaan digital oleh mahasiswa. 

Bab III membahas metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik penulisan 

data, teknik pengolahan data, dan prosedur penelitian.  

Bab IV berisi laporan hasil penelitian, analisis data dan gambaran umum 

lokasi penelitian. 

Bab V penutup yang berisikan simpulan dan saran. 


