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ABSTRAK 

 

Teknologi informasi telah menjadi fasilitas pendukung yang sangat penting bagi berbagai sektor 

kehidupan dan memberikan andil besar bagi perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur 

operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, trasportasi, kesehatan dan penelitian. 

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan 

tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka (Mukhopadhyay M., 

1995). Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang “Pendidikan 

tanpa sekolah (Deschooling Society)” yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan 

berperan secara langsung. 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Adanya 

perkembangan teknologi informasi khususnya internet memungkinkan seseorang di Indonesia 

untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat. Mekanisme akses perpustakaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan program khusus, aplikasi telnet atau melalui web browser. 

Sehingga dengan internet dapat membantu peserta didik dalam penelitian, tugas akhir, tukar 

menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar berbagai disiplin ilmu. 

Dengan adanya implementasi teknologi informasi pada perpustakaan juga memberikan pengaruh 

yang signifikan pada dunia pendidikan dengan lahirnya perpustakaan digital (digital library). 

Media informasi yang tersedia di perpustakaan dalam mendukung kegiatan pembelajaran 

semakin mudah di akses serta memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat memadai dengan 

adanya koleksi pustaka digital seperti koleksi buku digital (e-book), koleksi jurnal elektronik (e-

journal), publikasi hasil penelitian, publikasi skripsi, tesis dan disertasi. 

  



ABSTRACK 

 

Information technology has become important support facilities for the various sectors of life and 

contributed to the fundamental changes in operating structure, organizational management, 

education, transportation, health and research. 

Globalization has sparked a shift in education, from a conventional face to face education toward 

open education (M. Mukhopadhyay, 1995). This is reminiscent of Ivan Illich forecast early 70's 

about “Deschooling Society” who are no longer needed teachers contribute directly. 

The library is one source of information. The development of information technology especially 

the internet, allows a person in Indonesia to access the library in the United States. Library 

access mechanisms can be done using a special program, the web browser or telnet. So the 

internet can help learners in the study, the final task, exchange of information or asked questions 

to the experts in many disciplines. 

The implementation of information technology at the library had a significant influence on 

education with the presence of the digital library. The digital library has a collection of e-book, 

e-journal, research publication, theses and dissertations. The information media in supporting 

learning activities more easily accessible also has adequate quality and quantity.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan 

dengan sangat pesat, kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari berbagai penjuru 

dunia hanya dalam hitungan detik. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas pendukung yang 

sangat penting bagi berbagai sektor kehidupan dan memberikan andil besar bagi perubahan-

perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, 

trasportasi, kesehatan dan penelitian. 

Sejarah teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Internet 

sebagai bagian dari media teknologi informasi mulai tumbuh di Amerika dari lingkungan 

akademis (NSFNET), seperti diceritakan dalam buku “Nerds 2.0.1”. Demikian pula internet di 

Indonesia mulai tumbuh di lingkungan akademis (UI dan ITB). 

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari 

pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka 

(Mukhopadhyay M., 1995). Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an 

tentang “Pendidikan tanpa sekolah (Deschooling Society)” yang secara ekstrimnya guru tidak 

lagi diperlukan berperan secara langsung. 

Menurut Tony Bates (1995) teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila 

digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting 

bagi kesejahteraan ekonomi. Dari pandangan para pakar tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, pendidikan masa mendatang 

akan lebih bersifat terbuka, beragam, multidisipliner, dan terkait pada produktivitas kerja serta 

memiliki iklim yang lebih kompetitif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Adanya 

perkembangan teknologi informasi khususnya internet memungkinkan seseorang di Indonesia 

untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat. Mekanisme akses perpustakaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan program khusus, aplikasi telnet atau melalui web browser. 

Sehingga dengan internet dapat membantu peserta didik dalam penelitian, tugas akhir, tukar 

menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar berbagai disiplin ilmu. 

Kegiatan pembelajaran yang efektif memerlukan fasilitas yang dapat mendukung 

penyerapan informasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seiring dengan 

perkembangan jaman, maka perpustakaan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan 

teknologi informasi sebagai sarana untuk mendapatkan sumber informasi yang berhubungan 

dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

  

1.3. Tujuan 

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan perpustakaan dalam 

mengimplementasikan teknologi informasi sebagai media penunjang kegiatan pembelajaran serta 

pengaruhnya terhadap perkembangan dunia pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN 

 

2.1. Teknologi Informasi Dan Perpustakaan 

Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi 

komputer. Perkembangan teknologi komputer yang terus berlanjut membawa implikasi pada 

proses pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lebih berguna dari sekedar 

tumpukan data, membuat teknologi komputer dan teknologi pendukung proses operasinya 

tersebut mendapat sebutan sebagai teknologi informasi. 

Teknologi informasi disusun oleh tiga komponen utama teknologi yaitu : (1) teknologi 

komputer, yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi;  (2) teknologi 

telekomunikasi, yang menjadi inti proses penyebaran informasi; (3) muatan informasi, yang 

menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi informasi.  

Teknologi komputer sebagai salah satu komponen utama teknologi informasi mulai 

diperkenalkan dan diimplementasikan di Indonesia dalam kurun antara tahun 1970-1972-an, 

sedangkan pada perpustakaan baru terlihat secara signifikan pada paro terakhir tahun 1990-an. 

Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dalam pengolahan data dan penyebarluasan informasi perpustakaan masih sangat sedikit.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat pada era tahun 2002-an, menjadi 

tantangan bagi para pustakawan dan staf perpustakaan untuk berbenah diri. Karena tanpa respons 

yang positif terhadap teknologi, maka akan ditinggalkan oleh pemakai/pengguna perpustakaan. 

Sebagian besar perpustakaan, baik perpustakaan umum, sekolah dan perguruan tinggi telah 

membuka jaringan internet yang memungkinkan dapat mengakses dan bertukar informasi dari 

berbagai penjuru dunia. Hal ini juga terkait dengan banyaknya perpustakaan pada era teknologi 

ini memanfaatkan perangkat lunak untuk sistem pelayanan dan pengolahan data.  

Ada dua alasan yang berkaitan dengan pengembangan sistem komputer di perpustakaan, 

yaitu penyediaan jasa dengan biaya yang murah dan perolehan keuntungan dengan pengeluaran 
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yang minimal. Pengembangan sistem tersebut memungkinkan penyediaan akses pada katalog 

online di perpustakaan dan penelusuran yang luas pada literatur-literatur tertentu yang sudah 

tersimpan serta kemampuan untuk pembuatan informasi manajemen (Line, 1972). 

Pengembangan teknologi informasi di perpustakaan adalah untuk menyediakan suatu 

sistem standar yang dapat dipakai bersama di antara perpustakaan yang bekerja sama, sehingga 

tugas-tugas yang dimiliki oleh para pustakawan dan staff perpustakaan dapat  diselesaikan secara 

lebih akurat, cepat, dan terkontrol. 

Implementasi teknologi informasi dalam mendukung kegiatan perpustakaan sebagai 

penyedia layanan dan pengolah bahan pustaka meliputi : 

1. Pengadaan bahan pustaka: pencarian/pengumpulan dan pembelian. Pencarian informasi 

pustaka dari berbagai penerbit di seluruh penjuru dunia dapat dilakukan melalui media 

internet, demikian juga pemesanan maupun pembelian/pembayarannya. 

2. Penyiapan bahan pustaka: pemberian label dan katalogisasi. Penyiapan pustaka dapat lebih 

mudah dan efisien dengan memanfaatkan perangkat lunak yang berupa sistem informasi 

perpustakaan yang khusus dibuat untuk mendukung pengolahan bahan pustaka. 

3. Pemberian layanan sirkulasi dan pencarian pustaka dapat didukung oleh suatu sistem 

informasi perpustakaan yang terintegrasi dengan sistem katalogisasi online (online public 

access catalogue). 

4. Pemeliharaan pustaka dari bentuk buku fisik ke dalam bentuk elektronik (e-book) dapat 

dilakukan melalui proses pengalihmediaan dengan bantuan komputer dan perangkat 

pendukung lainnya. 

 

 

2.2. Peran Teknologi Informasi Perpustakaan Dalam Dunia Pendidikan 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia 

pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan 

teknologi informasi ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke 

penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke “on line” atau 

saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata 
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(Rosenberg, 2001). Media komunikasi untuk pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-

media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dan sebagainya. Interaksi antara 

pendidik dan peserta didik tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. 

Dalam era teknologi informasi saat ini kegiatan operasional perpustakaan dituangkan 

dalam sebuah halaman web. Dengan sistem aplikasi web tersebut interaksi antara pengguna dan 

pustakawan dapat dilakukan secara virtual. Berbagai informasi mengenai koleksi perpustakaan 

dapat di tampilkan pada halaman web, sehingga pengguna akan semakin mudah dan efisien 

dalam proses pencarian informasi yg dibutuhkan di perpustakaan. 

Dengan adanya implementasi teknologi informasi pada perpustakaan juga memberikan 

pengaruh yang signifikan pada dunia pendidikan dengan lahirnya perpustakaan digital (digital 

library). Media informasi yang tersedia di perpustakaan dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran semakin mudah di akses serta memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat 

memadai dengan adanya koleksi pustaka digital seperti koleksi buku digital (e-book), koleksi 

jurnal elektronik (e-journal), publikasi hasil penelitian, publikasi skripsi, tesis dan disertasi. 

Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam memperbaiki mutu pembelajaran, 

ada tiga hal yang harus diwujudkan yaitu : 

1. Pendidik dan peserta didik harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet. 

2. Harus tersedia materi yang berkualitas dan dukungan kultural bagi pendidik dan peserta didik.  

3. Pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan 

sumber-sumber digital untuk membantu peserta didik agar mencapai standar akademik 

terbaik. 

Implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran menghasilkan perubahan peran 

pendidik, yaitu :  

1. Dari sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, akhli materi, dan sumber 

segala jawaban, menjadi sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator 

pengetahuan, dan mitra belajar.  
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2. Dari mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, menjadi lebih banyak 

memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

Sementara itu peran peserta didik juga mengalami perubahan dengan adanya 

implementasi teknologi informasi dalam pembelajaran, yaitu :  

1. Dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran,  

2. Dari mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan dan berbagai pengetahuan,  

3. Dari aktivitas pembelajaran individual menjadi berkolaboratif dengan peserta didik lain. 

   

 

2.3. Perkembangan Perpustakaan Di Masa Depan 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, gambaran kemodernan 

perpustakaan seutuhnya tidak dapat dinilai hanya dari fisik bangunan melainkan dari 

perkembangan layanan informasi perpustakaan tersebut. Perpustakaan di masa depan akan 

memiliki peran yang lebih luas, diantaranya : 

1. The New Civic Landmark 

Perpustakaan sebagai the new civic landmark ini memiliki koleksi arsip dan referensi yang 

lengkap tentang arsip sejarah lokal, memiliki koleksi buku dan audio-visual, ruang rapat yang 

besar untuk acara-acara tertentu, coffe bar, ruang baca dan ruang akses komputer yang luas. 

Perpustakaan ini merupakan bangunan utama suatu kota yang banyak dikunjungi oleh orang 

dan perpustakaan ini berlokasi di tengah alun-alun. 

2. The Retail Model 

Dengan pola ketertarikan yang tinggi terhadap buku, CD, DVD dan juga akses internet di 

masyarakat perkotaan, perpustakaan ini berada pada pusat perbelanjaan dan perkantoran. 

Perpustakaan ini memberikan layanan peminjaman atau penelusuran informasi mengenai 

pendidikan serta hiburan. Konsep perpustakaan ini dibangun seperti pertokoan atau pusat 

perbelanjaan dengan visibilitas dan transparansi bangunan yang dapat di lihat dari luar, 

memiliki ritel multimedia juga memiliki ruang baca yang nyaman. 
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3. The Young People’s Library 

Target pelanggan dari perpustakaan ini adalah anak-anak dan remaja dengan mengedepankan 

konsep keamanan dan keselamatan bagi anak-anak. Perpustakaan ini menyediakan pelayanan 

pembelajaran bagi anak-anak, berupa : story telling, toy library, coffee lounge, ruang belajar 

individu dan kelompok, serta ruang diskusi tugas. Desain luar perpustakaan ini dirancang 

semenarik mungkin untuk menarik perhatian sedangkan bagian dalamnya dirancang dengan 

penuh kehati-hatian dalam mengedepankan keamanan dan keselamatan bagi anak. Lokasi 

perpustakaan ini berada di sekolah atau pusat komunitas publik. 

4. The Neighborhood Lifelong Learning Centre 

Perpustakaan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menggunakan sebagian besar 

waktunya di rumah namun juga membutuhkan fasilitas seperti pelayanan perpustakaan, 

misalnya untuk para pensiunan, orang-orang yang bekerja di rumah dan yang mengurus anak. 

Fasilitas yang dimiliki diantaranya ruang rapat, penduplikasian foto, koleksi buku-buku 

dalam jumlah yang terbatas namun memiliki akses online yang lengkap terhadap koleksi 

perpustakaan dan audio-visual.  

5. The Themed Library or Joint Venture 

Perpustakaan ini ditargetkan untuk kelompok sosial dan demografis tertentu atau kelompok 

lembaga publik lainnya. Perpustakaan ini bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti 

kesehatan, sekolah, pelayanan sosial, museum atau keagamaan. Target pelanggannya sesuai 

dengan pihak yang bekerja sama dengan perpustakan itu.  

6. The Mobile Library 

Perpustakaan ini melayani diberbagai tempat seperti di angkutan umum, di bandara atau di 

acara-acara khusus yang diselenggarakan di ruangan terbuka dengan bantuan kendaraan yang 

dapat menampung pengunjung dalam jumlah banyak. 

7. The Online Library 

Perpustakaan ini merupakan perpustakaan online yang menggunakan teknologi berbasis web, 

menyediakan akses katalog online, arsip dan buku-buku baru perpustakaan. Dalam 

layanannya bekerja sama dengan call center yang memberikan informasi perpustakaan 
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terdekat dengan pengguna. Sistem perpustakaan ini membangun hubungan yang sama sekali 

baru antara perpustakaan dengan rumah (pelanggan) secara khusus dan pribadi. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

3.1. Kesimpulan 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan perpustakaan dan dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan sehingga 

proses penglolaan dan pelayanan perpustakaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan 

teknologi informasi, semua koleksi pustaka dan informasi yang dimiliki oleh beberapa 

perpustakaan dapat diintegrasikan sehingga pencarian pustaka oleh pengguna dimungkinkan 

dilakukan dari manapun di seluruh penjuru dunia melalui koneksi internet. 

Peningkatan kualitas pembelajaran di dunia pendidikan dapat ditempuh dengan cara 

memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Perpustakaan sebagai penyedia 

layanan informasi yang menyediakan berbagai media pembelajaran baik berupa koleksi buku 

fisik maupun koleksi informasi digital lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. 

 

3.2. Saran 

Implementasi teknologi informasi di perpustakaan memiliki banyak manfaat, namun ada 

beberapa kendala yang menyebabkan teknologi informasi belum dapat digunakan secara optimal. 

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur  pendukung dalam 

penerapan teknologi informasi yang memadai dan masih mahalnya biaya penggunaan jasa 

internet dan telekomunikasi. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. 
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Pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran perlu didukung dengan peranserta seluruh fihak terkait  pada dunia pendidikan 

baik dengan regulasi yang mendukung pengembangan teknologi di perpustakaan maupun dengan 

dukungan finansial yang memadai bagi terciptanya perpustakaan berkualitas dan berkelas dunia 

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. 


