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Abstrak 

Skripsi merupakan hasil karya mahasiswa setelah menyelesaikan tugas wajib dalam 

perkuliahan sebagai syarat kelulusan. Skripsi yang dibuat mahasiswa diharapkan dapat 

memperkaya bidang keilmuan mereka dengan ide-ide serta gagasan (topik skripsi) yang 

kreatif dan inovatif. Topik skripsi mahasiswa S1 bidang ilmu perpustakaan pada 

perguruan tinggi di Indonesia selama tahun 2009-2011 cenderung pada topik library 

services (11.3%), the information societies (11%) serta properties, needs, quality and 

value of information (8,58%). Penelitian yang menggunakan metode analisis 

bibliometrika-Hukum Zipf (ditribusi frekuensi kata) dengan sampel 373 abstrak skripsi 

mahasiswa bidang ilmu perpustakaan Universitas Airlangga, Universitas Indonesia dan 

Universitas Sumatera Utara sehingga menghasilkan kata kunci (keyword) pada setiap 

abstrak skripsi mahasiswa. Analisis lanjutan untuk memperkuat hasil pengolahan data 

juga menggunakan pengelompokan subjek ilmu perpustakaan dan ilmu informasi dari 

Hawkins. Topik-topik yang diulas mahasiswa bidang perpustakaan ini banyak diangkat 

dari penelitian sebelumnya yang notabene literatur serta datanya mudah untuk 

didapatkan.  

Keywords : topik skripsi ilmu perpustakaan dan informasi, ilmu perpustakaan dan 

informasi, bibliometrika, abstrak skripsi. 

 

Abstract 

Thesis is the result of the student after completing the tasks required in the course as a 

condition of graduation. Theses are made, students are expected to enrich their scientific 

field with ideas and ideas (thesis topic) that creative and innovative. Thesis topic S1 

field of library science students at universities in Indonesia during the years 2009-2011 

on the topic of library services likely (11.3%), the information societies (11%) as well 

as properties, needs, quality and value of information (8.58%) . The study, using 

analytical methods bibliometrika Zipf's Law (the frequency distribution of words) with 

a sample of 373 students of science thesis abstract Airlangga University Library, 

University of Indonesia and North Sumatra to produce keywords (keywords) on each 

abstract thesis students. Further analysis to strengthen the data processing also uses 

grouping subjects of library science and information science from Hawkins. The topics 

are reviewed, many students of the library taken from a previous study that in fact the 

literature and the data is easy to obtain.  
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Pendahuluan  

Ilmu perpustakaan merupakan ilmu yang mengalami perkembangan pesat di 

abad 21 ini terutama di Indonesia. Salah satu yang melatarbelakangi perkembangan 

ilmu perpustakaan ini ialah masyarakat yang sedang memasuki era post industrial. Pada 

era post industrial ini, masyarakat menjadi haus akan informasi dan selalu ingin tahu 

mengenai apapun. Era post industrial ini menyebabkan ledakan informasi yang tak 

terbendung sehingga membutuhkan cara untuk mengantisipasi ledakan tersebut. Ilmu 

perpustakaan inilah merupakan salah satu cara untuk mengatasi ledakan informasi 

tersebut.  

Bidang ilmu perpustakaan ini mengantisipasi ledakan informasi dengan 

dikembangkannya menjadi sebuah ilmu yang dapat diajarkan kepada masyarakat. 

Pengajaran ilmu informasi dan perpustakaan ini dilakukan dengan cara membuat wadah 

untuk menyalurkan serta mengajarkan ilmu perpustakaan ini dengan diadakannya 

program studi diberbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Perkembangan pendidikan 

ilmu perpustakaan ini dunia dimulai setelah perang dunia ke II, bersamaan dengan 

lahirnya ilmu komputer. Berkembangnya ilmu perpustakaan ini terjadi ketika Columbia 

College pertama kali melaksanakan pendidikan ilmu perpustakaan. 

Di Indonesia sendiri saat ini perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan 

berkembang pesat. Perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan ini di mulai di 

Indonesia pada tahun 1952. Pada tahun 1952 tersebut didirikannya sekolah 

perpustakaan yang berupa kursus. Seiring dengan berkembangnya ilmu perpustakaan 

tersebut yang dahulunya pendidikan yang ditempuh hanya dua tahun yang sebatas 

kursus tetapi kini menjadi pendidikan akademik. 

Menurut Pendit (2003:2), pertumbuhan minat orang terhadap persoalan bidang 

ilmu perpustakaan  mengalami gejala kebingungan dan kesimpangsiuran dikalangan 

peneliti, terutama peneliti pemula dan mahasiswa. Kesimpangsiuran tersebut 

berhubungan dengan teori, metode dan orientasi peneliti.` 

Peneliti muda seperti mahasiswa lulusan ilmu perpustakaan diharapkan dapat 

memperjelas apa sebenarnya ilmu perpustakaan tersebut dengan penelitian (skripsi) 

yang dilakukan. Peneliti muda tersebut diharapkan dapat menjadi analis yang 

berkompeten. Seorang analis yang berkompeten dapat memajukan ilmu informasi dan 

perpustakaan yang sekarang lebih luas cakupannya. Cakupan ilmu informasi dan 

perpustakaan ini diantaranya ilmu informasi, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan 

yang memfokuskan pada studi analisis sistem, organisasi, lingkungan serta saluran 

informasi yang terus mengalami perkembangan. (Anna, 2011). 

Seorang analis yang berkompeten harus menguasi empat kawasan pokok dari 

ilmu yang ditekuninya, ilmu perpustakaan, yaitu (1) pengetahuan tentang sifat dokumen 

dan peranannya dalam pembinaan koleksi, (2) kemampuan dalam mengorganisasikan 

pengetahuan, dan (3) kemampuan untuk meneliti dan menganalisis kebutuhan pemakai, 
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serta untuk (4) mendeseminasikan informasi dalam rangka melayani dan menjawab 

setiap permintaan (The Information Profession and Professional Education, 1998).  

Pada zaman dahulu topik penelitian yang banyak dilakukan masih sekitar hal-hal 

teknis dan penlitian bibliografi untuk memecahkan masalah-masalah perpustakaan. 

(Zultanawar, 1992:189). Masih berorientasinya penelitian kepada perpustakaan di 

karenakan pada tahun 1990an belum banyak menwarkan bidang-bidang kajian baru 

seperti saat ini. 

Topik-topik penelitian yang saat ini banyak diambil mahasiswa tingkat akhir 

ataupun yang sedang menyelesaiakan skripsi merupakan topik-topik yang sudah pernah 

dikaji sebelumnya dan mempunyai banyak literatur. Di Universitas Padjajaran program 

studi ilmu perpustakaan misalnya topik-topik skripsi yang sering diambil antara lain 

marketing informasi, teknologi informasi dan perilaku informasi yang hampir separuh 

dari mahsisswa yang menyelesaikan skripsi. ( Rainathami dan Prahatmaja, 2010). 

Berbeda lagi dengan Univeristas Airlangga program studi ilmu perpustakaan, topik-

topik yang sering diambil diantaranya sumber daya manusia (SDM) dan kinerja, 

Perilaku informasi dan layanan perpustakaan. (Anna, 2011). 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti didapat bahwa pemilihan topik 

pada saat skripsi hanya terfokus pada penelitian yang telah ada dan cenderung tidak 

berkembang. Kecenderungan ini dapat disebabkan tidak adanya pemahaman yang 

mendalam terhadap berbagai isu ataupun fenomena disekitar mereka yang berhubungan 

dengan bidang keilmuan yang sedang di tempuh. Serta keingingan cepat menyelesaikan 

studi dengan syarat membuat skripsi tersebut. 

Faktor lain yang membuat penelitian (skripsi) mahasiswa tersebut di pegaruhi 

oleh faktor lingkungan yang ada disekitar mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain, (1) 

fakultas yang menaungi program studi ilmu perpustakaan, (2) tidak adanya koordinasi 

dikalangan penyelenggara pendidikan, (3) stigma negatif terhadap lulusan program studi 

ilmu perpustakaan. Beragamnya fakultas yang menaungi jurusan ilmu perpustakaan di 

perguruan tinggi di Indonesia. Jurusan ilmu perpustakaan yang dinaungi oleh berbagai 

fakultas ini juga mempengaruhi cara berpikir mahasiswanya pada setiap interaksinya. 

Keberagaman ini pula terjadi karena tidak adanya koordinasi dari perguruan 

tinggi atau lembaga yang menyelenggaran jurusan ilmu perpustakaan. Tidak adanya 

koordinasi ini pula kadang yang membuat perbedaan presepsi antara lembaga satu 

dengan yang lainnya termasuk dalam hal kurikulum yang diberikan kepada 

mahasiswanya saat menempuh studi di bidang ilmu informasi dan perpustakaan.  

Stigma negatif yang dimaksud di sini juga merupakan salah satu faktor mereka 

memilih topik penelitian skripsi. Pemilihan topik karena stigma ini membuat mahasiswa 

menjadi tidak berkembang karena yang ada pada benak mereka hanya segera lulus dan 

mencari sesuatu yang berbeda dari ilmu yang telah ditekuninya sehingga tidak 

mendapat stigma negatif tersebut. Stigma negatif ini antara lain, pustakawan hanya 

berkerja dengan buku, menata buku, membersihkan buku, pustakawan juga orang yang 

kuno dan tidak asyik serta bergaji minim. 

Faktor-faktor itulah yang dapat mempengaruhi pemilihan topik dalam 

melakukan penelitian serta memotivasi mahasiswa. Dalam dewasa ini pendidkan ilmu 
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informasi dan perpustakaan di perguruan tinggi di Indonesia sedang mengalami 

perkembangan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa perguruan tinggi yang 

telah mempunyai lulusan di bidang keilmuan ini. Perguruan tinggi yang terlihat 

perkembangnya di antaranya, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia dan 

Universitas Sumatra Utara yang sudah lebih mempunayi lulusan sekitar lebih dari 200 

orang dari program diploma, sarjana hingga pascasarjana. 

Ketiga perguruan tinggi dalam hal penelitian telah memberikan sumbangan 

besar bagi pengembangan ilmu informasi dan perpustakaan dari tahun 1950an hingga 

saat ini. Ketiga perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi yang 

pengembangan ilmunya secara umum dan tidak mengkhususkan pada satu titik saja. 

Misalnya pada perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di 

Yogyakarta, hampir semua bidang keilmuan yang ada di perguruan tinggi tersebut 

berbasis Islam dan cara mengkaji serta mencari solusi suatu permasalahan juga berbasis 

Islam. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melihat serta memetakan topik-topik 

mana yang sering dikaji oleh mahasiswa strata satu saat menyelesaikan skripsi pada 

tahun 2009-2011 dengan kajian bibliometrika. Kajian bibiliometrika menurut Pritchard 

dalam Sulistyo-Basuki (2002:2) merupakan aplikasi metode statistika dan matematika 

terhadap buku serta media komunikasi lainnya. Istilah bibliometrika pertama kali 

diperkenalkan oleh Pritchard pada tahun 1969 untuk menggantikan istilah ‘statiscal 

bibliography (berkembang tahun 1920an)’ yang dianggapnya kaku, kurang deskriptif 

serta sering dirancukan dengan ‘statistical’ ataupun ‘bibliography of statistics’. Tujuan 

bibliometrika ialah menjelaskan proses komunikasi tertulis dan sifat serta arah 

pengembangan sarana deskriptif penghitungan dan analisis berbagai faset komunikasi. 

Adapula manfaat dari aplikasi kuantitatif-bibliometrika diantaranya 

mengindentifikasi arah gejala penelitian dan pertumbuhan pengetahuan pada berbagai 

disiplin ilmu yang berlainan, meramalkan arah gejala perkembangan masa lalu, 

sekarang dan mendatang dan mengatur arus informasi dan komunikasi. 

Dalam kajian bibliometrika sendiri terdapat beberapa metode yang digunakan 

untuk mengukur literatur dan produktifitas (distribusi frekuensi) dengan cara 

matematika dan statistika. Ada tiga ilmu bibliometrika yang dikenal sebagai pelopor 

dalil/hukum untuk menghitung literatur dan produktifitas (distribusi frekuensi), yaitu (a) 

dalil lotka yang digunakan untuk menghitung produktifitas ilmu yang didasarkan 

kepada distribusi penggarang dengan frekuensi tertinggi, (b) dalil bradford tentanf 

penyebaran suatu karya berdasarkan distribusi publikasi jurnal dalam suatu bidang yang 

sudah ditentukan atau sejumlah karya tulis dalam suatu jurnal, dan (c) dalil zipf yang 

digunakan untuk pengindeksan berdasarkan kepada rangking kata-kata dalam susunan 

dokumen tertentu yang dihitung berdasarkan frekuensi tertinggi. 

Dalam penelitian ini metode pengukurannya menggunakan bibliometrika-dalil 

zipf. Dokumen yang digunakan dan dihitung pada penelitian ini ialah abstrak skripsi 

mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan. Kajian bibliometrika-dalil zipf ini diharapkan 

dapat mengetahui rangking kata-kata pada setiap abstrak skripsi mahasiswa yang 

menghasilkan kata kunci serta dapat mengambarkan subjek penelitian dari sebuah 

abstrak skripsi. 
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Pertanyaan Penelitian 

 Pada peneltian ini terdapat dua pertanyaan penelitian diantaranya: 1. Bagaimana 

perkembangan topik penelitian mahasiswa strata satu bidang ilmu informasi dan 

perpustakaan di perguruan tinggi negeri di Indonesia tahun 2009-2011?, 2. Topik 

penelitian apa saja yang sering dijadikan penelitian skripsi mahasiswa starta satu bidang 

ilmu informasi dan perpustakaan di perguruan tinggi negeri di Indonesia tahun 2009-

2011? 

Bibliometrika-Hukum Zipf sebagai penentu subjek penelitian 

The British Standards Institution mendifinisiskan Analisis bibliometrika ialah 

kajian penggunaan dokumen dan pola publikasi dengan menerapkan metode 

matematika dan statistik. Tujuan dari bibliometrika sendiri ialah menjelaskan proses 

komunikasi tertulis dan sifat serta arah pengembangan sarana deskriptif penghitungan 

analisis berbagai faset komunikasi (Sulistyo, 2002:2). Menurut Pendit dalam artikelnya 

berjudul Penggunaan Teori Dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Ada 

tiga hukum yang kemudian juga dikenal sebagai rumus utama dalam bibliometrika yaitu 

hukum Lotka tentang produktivitas sebuah bidang ilmu (Lotka’s Law of Scientific 

Productivity), hukum ketersebaran dari Bradford (Bradford’s Law of Scattering), dan 

hukum kemunculan kata dari Zipf (Zipf’s Law of Word Occurrence). Perlu diketahui, 

bibliometrika berkembang dari ketertarikan ilmuwan pada awal abad 20 tentang 

dinamika ilmu pengetahuan sebagaimana tercermin dalam produksi literatur ilmiahnya. 

Produk literatur ini tentunya adalah sesuatu yang terlihat dan terukur. 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan ialah bibliometrika-hukum 

zipf. Hukum Zipf merupakan perhitungan kata tertinggi sebagai istilah-istilah yang 

digunakan dalam indeks subjek atau indeks kata kunci. Dalam hukum zipt ini 

mempunyai batasan untuk penghitungan istilah kata, sebagai berikut : 

a. Untaian huruf yang didahului dan diakhiri ruang kosong 

b. Kata yang menggunakan kata sambung dihitung sebagai satu kata 

c. Kata asing diperlakukan sebagi kata asing, bukan kata terjemahan dalam 

bahasa Indonesia 

d. Kata yang memiliki ejaan ataupun penulisan yang berlainan diperhitungkan 

sebagai kata yang berbeda 

e. Judul artikel diikut sertakan dalam perhitungan 

f. Yang tidak terhitung ialah nama pengarang, angka dan tahun. 

Dikatakan oleh Zipf bahwa bila kata-kata dalam sebuah dokumen disusun 

menurut jumlah perulangannya, dimulai dai kata yang paling sering diulang sampai ke 

kata yang paling jarang digunakandengan setiap kata menduduki rangking tersendiri, 

sedangkan jumlah pengulangannya disebut frekuensi. Dengan kata lain dapat 

digambarkan dengan rumus sebagai berikut, 

   
   √      

 
 

Pemetaan Ilmu Informasi dan Perpustakaan oleh Hawkins 
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Pada tahun 2001, Donal T. Hawkins melakukan penelitian tentang Tracking The 

Literature of Information Science Part 1: Definition and Map yang menghasilkan 

subjek penelitian kepustakawanan dan ilmu informasi (lihat tabel I.2) serta peta ilmu 

informasi. Pada tahun 2003, Donal T. Hawkins melakukan penyempurnaan 

penelitiannya terdahulu yang diberi judul Tracking The Literature of Information 

Science Part 2 : A New Taxonomy for Information Science yang menghasilkan yang 

menghasilkan taksonomi ilmu informasi. Pada penelitian Hawkins yang kedua ini 

Beliau mengajak seorang abstracter / indexer dan seorang pustakawan sebagai 

perwakilan utama dari tiga simbol masyarakat dalam bidang ilmu informasi serta analis 

tingkat lanjut data-data (abstrak) penelitian. Sampel penelitiannya sendiri berupa 3000 

abstrak dari Information Science Abstracts (ISA). Pengolahan data dari penelitian 

Hawkins ini menggunakan dua cara pengolahan yaitu melalui abstrak yang 

diklasifikasikan menurut taksonomi baru yang diusulkan, setelah itu data dianalisis dan 

revisi taksonomi itu divalidasi ulang dan disesuaikan dalam percobaan kedua.  

 

Tabel 1 

Subjek penelitian bidang kepustakawanan dan bidang ilmu informasi (Hawkins 

dalam Pendit, 2003 : 40-41) 

Subjek Kepustakawanan Subjek Ilmu Informasi 

 Bahan langka 

 Bahan non-cetak 

 Bahan pustaka dan 

perpustakaan 

 Bagunan perpustakaan 

 Bentuk-bentuk mikro 

 Eksibisi pustaka 

 Furnitur 

 Jasa peminjaman 

 Kearsipan 

 Kepustakawan dunia 

 Manajemen, pendanaan, 

keungan 

 Mobil pustaka 

 Musium 

 Organisasi perpustakaan 

 Pemindahan buku 

 Pengguna 

 Penggunaan perpustakaan dan 

penggunanya 

 Promosi 

 Staf perpustakaan 

 Aspek teknis dari teknologi 

informasi 

 Ilmu perilaku 

 Industri informasi 

 Intelegensi buatan, sistem 

pakar 

 Jenis literatur 

 Logika fuzzy dan pencarian 

fuzzy 

 Membaca (literasi) 

 Pangkalan data 

 Penelitian dasar ilmu informasi 

 Pengolahan bahasa alamiah 

 Profesional informasi 

 Undang-undang dan regulasi 

Sumber : Hawkins dalam Pendit (2003 : 40-41) 

 Dalam penelitian ini sendiri yang digunakan ialah hasil penelitian Hawkins yang 

kedua yaitu berupa taksonomi ilmu informasi. 
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Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif deskriptif 

menggunakan analisis bibliometrik dengan hukum zipf. Analisa bibliometrika yang 

dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum zipf yang merupakan salah satu 

teknik perhitungan frekuensi kata yang menghasilkan satu atau beberapa subjek ataupun 

kata kunci dari sebuah dokumen atau koleksi yang dapat dihitung. 

Selain mempergunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 

analisis bibliometrika-hukum zipf, juga mempergunakan teknik observasi serta 

wawancara untuk menemukan hasil yang di inginkan. Teknik observasi serta 

wawancara dilakukan kepada mahasiswa S1 bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

yang sedang menyelesaikan ataupun menempuh skripsi. Teknik ini juga dilakukan 

kepada dosen sebagai salah salah satu kunci keberhasilan mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi. 

Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data serta 

keabsahan data yang akan di olah. Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi 

langsung sumber data dari repisitorynya. Observasi ini juga membantu ke validan data 

sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun data yang ganda saat penghitungan. 

Penelitian ini mengambil populasi berupa  

a. Halaman abstrak dari skripsi mahasiswa yang lulus pada tahun 2009-

2011 

b. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, serta  

c. Dosen sebagai yang dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor 

kecenderungan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa 

bidang ilmu informasi dan perpustakaan selama pada tahun 2009-

2011. 

Teknik pengumpulan sampel menggunakan total sampling. Total sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi 

sebgai objek penelitiannya. Pengumpulan data ini tersebut dilakukan dengan 

mefotocopy data yaitu halaman abstrak skripsi mahasiswa program studi ilmu informasi 

dan perpustakaan di pergruruan tinggi negeri di Indonesia yang menyelenggarakan 

program studi pada bidang ilmu perpustakaan. 

Teknik pengambilan sampel dengan cara total sampling digunakan untuk 

menghitung dan menganalisis data dengan analisis bibliometrika-hukum zipf. Populasi 

penelitian ini sendiri ialah skripsi mahasiswa Universitas Airlangga, Universitas 

Indonesia dan Universitas Sumatra Utara periode tahun 2009-2011. 

Sedangkan, untuk teknik pengambilan sampel yang akan diwawancara 

menggunakan  accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan cara memilih siapa populasi yang akan digunakan sampel 

secara kebetulan ataupun ditemui yang akan digunakan sampel. Sampel yang diambil 

bersifat homogen serta dapat mewakili data yang dibutuhkan. Teknik accidental 

sampling ini pula setiap populasi mempunyai hak yang sama untuk menjadi sampel. 
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Analisis dan Interpretasi Data 

 Pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan data dari lapangan. Data yang di 

peroleh dari lapangan berjumlah 373 (Univeristas Airlangga (146), Universitas 

Indonesia (145), Universitas Sumatera Utara (85)) abstrak skripsi. Abstrak skripsi 

tersebut kemudian diolah menggunakan analisisa bibliometrika-dalil zipf sehingga 

mendapatkan keyword. Keyword yang terdapat pada setiap abstrak di analisis kembali 

menggunakan pembagian subjek ilmu informasi dan perpustakaan-Hawkins sehingga 

mendapatkan subjek-subjek yang dapat memetakan kecenderungan topik skripsi 

mahasisswa S1 bidang ilmu perpustakaan pada perguruan tinggi di Indonesia. 

Pada dasarnya penyebaran topik skripsi mahasiswa selama tahun 2009-2011 

sudah bervariasi. Ada 35 topik inti dari 373 skripsi mahasiswa selama tiga tahun 

tersebut. Topik-topik skripsi tersebut dapat dilihat pada grafik I.1 yang menunjukan 

berbagai keberagaman kajian yang dibahas pada bidang ilmu perpustakaan. 

Pada grafik I.1 diatas tersebut ada banyak topik penelitian bidang ilmu 

perpustakaan dan informasi yang dibentuk dalam taksonomi berupa point-point. 

Pertama, point 1.2 pada grafik menunjukkan topik ilmu informasi yang berhubungan 

dengan properties, needs, quality and value of information. Point 1.2 ini banyak 

membahas tentang bagaimana kebutuhan informasi user terpenuhi, kualitas dari 

informasi, ketersediaan informasi seperti koleksi serta bagaimana user memaknai 

informasi. 

Point 4 membahas mengenai isu-isu sosial, di dalam point 4 terdapat sub 

pointnya yang terdiri dari etika informasi-plagiatrisme-kredibilitas (point 4.1), literasi 

informasi (point 4.2), masyarakat sosial (4.3). Pada point 4.3 harusnya ada satu topik 

yang bisa ditambahkan yaitu mengenai perilaku informasi (informastion behaviour). 

Pada point 5 berhubungan dengan industri informasi yang membahas mengenai 

informasi dan knowledge management (point 5.1), pasar dan pemain industri informasi 

(point 5.2), ekonomi dan harga (point 5.3), dan pemasaran serta e-commers (point 5.4). 
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Sumber : diolah oleh peneli 

 

 

Beberapa point-point tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Point-point yang tergambar pada grafik I.1 merupakan taksonomi ilmu perpustakaan 

dan informasi yang dibuat oleh Hawkins pada penelitiannya yang kedua tentang 

pemetaan subjek ilmu perpustakaan dan informasi tahun 2003. Dalam taksonomi 

tersebut ada 11 subjek utama yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan dan 

informasi. 

Beberapa subjek utama dari Hawkins ini mempunyai sub-sub point yang lebih 

dikenal mahasiswa seperti arsip dan bibliometrika. Arsip atau kearsipan merupakan 

topik skripsi bidang ilmu perpustakaan yang berhubungan dengan penyimpanan, 

pengkelompokan dan pelestarian dokumen-dokumen penting dan sejenisnya yang 

bernilai tinggi. Dokumen berupa tulisan seperti Teks proklamasi kemerdekaan 

misalnya.  

Topik kearsipan ini merupakan sub subjek dari point 10.1 (library description 

and types) yang pada hakekatnya untuk menyimpan, mengelompokkan, melestarikan 

dan menyebarkan informasi yang memberi kebermafaatan selanjutnya. Penelitian 

tentang topik arsip ini banyak dilakukan mahasiswa pada badan kearsipan daerah atau 

nasisonal, perpustakaan serta tempat yang memilik bagian kearsipan. Contohnya, 

Manajemen Arsip Berita Dalam Upaya Pelestarian Informasi Pada Stasiun TVRI 

Sumatera Utara. 

Bibliometrika merupakan suatu topik yang berhubungan dengan pengitungan 

dokumen. Menurut Pitchard, bibliometrika ialah Aplikasi metode statistika dan 

matematika terhadap buku serta media komunikasi lainnya. Sedangkan menurut The 
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Grafik I.1 Penyebaran Topik Skripsi Program Studi Ilmu 

Perpustakaan Pada Perguruna Tinggi di Indonesia selama 

tahun 2009-2011 
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British Standart Institution, bibliometrika merupakan kajian penggunaan dokumen dan 

pola publikasi dengan menerapkan metode matematika dan statistika. Topik 

bibliometrika ini berkembang sekitar abad ke-20.  

Dalam topik bibliometrika terdapat beberapa teknik analisis yang dapat 

digunakan di dalam sebuah penelitian misalnya tekniks analisis Hukum Zipf, Hukmum 

Lotka, Hukum Bradford, Analisis Sitasi dan lainnya. Dalam penelitian ini ada satu sub 

topik bibliometrika yang belum dicantumkan oleh Hawkins yaitu Webometrics. 

Webometrics merupakan kajian mengenai pengukuran sebuah web yang terdapat di 

internet yang kemudian dapat dilihat rangking dari web tersebut. Kajian webometrics 

ini akan mengambarkan bagaimana efektifitas suatu web selama ini. Kajian 

webometrics ini berkembang pada era informasi yang semuanya berbasis teknologi 

informasi. Dalam penelitian ini ada 2 mahasiswa yang berasal dari Universitas Sumatera 

Utara yang mengambil webometrics sebagai topik skripsi. 

Pada era informasi ini banyak masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai 

alat perantara untuk menemukan informasi. Penggunaan teknologi ini seperti gadget 

(handphone, tablet, PC dan lainnya) telah menjadi sebuah trend di masyarakat. 

Persoalan seperti ini di nilai mahasiswa menarik untuk dijadikan sebuah penelitian yang 

diharapkan dapat memberikan trobosan serta pemberian solusi. 

Ada pula topik Preservasi merupakan salah satu topik dalam bidang ilmu 

perpustakaan yang membahas tentang pelestarian bahan pustaka, preservasi merupakan 

sub topik dari point 4.3. Topik preservasi yang diulas mahasiswa diantaranya tentang 

pelestarian bahan pustaka yang berjenis langka. Pelestarian bahan pustaka ini 

dimaksudkan untuk tetap menjaga nilai sejarah atau kebermanfaatan suatu bahan 

pustaka. Preservasi ini pula dapat dilakukan dengan dua cara tradisonal dan modern 

(menggunakan bantuan teknologi). Bila preservasi dialakukan secara modern 

(teknologi) akan dimasukan ke dalam point 7.6 yang membahas tentang teknologi 

preservasi. 

Selanjutnya, ada topik jasa dan layanan lembaga informasi dimana mahasiswa 

banyak mengulas tentang kualitas layanan, pemanfaatan layanan dan lain-lainnya. 

Dalam penelitian ini mahasiswa lebih banyak mengulas tentang kualitas layanan dan 

pada lembaga informasi. Topik jasa dan layanan lembaga informasi ini banyak 

bersandingan dengan topik koleksi. Contohnya, Hubungan Ketersediaan Koleksi 

Dengan Layanan Sirkulasi Oleh Mahasiswa Pada Perpustakaan X. 

Ada juga topik kebijakan dan undang-undang lembaga informasi membahas 

tentang peraturan yang disusun pemerintah dan lembaga informasi mulai dari dasar-

dasar lembaga informasi, fungsi hingga stuktur dalam lembaga informasi. Tujuan 

dibuatnya peraturan-peraturan tersebut ialah untuk melindungi dan menjaga lembaga 

informasi sehingga mempunyai landasan dan kekuatan hukum dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai penyedia informasi. Hal inilah yang mendorong mahasiswa untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam serta mengkristisi kebijakan serta perundang-

undang yang ada. Contohnya, Kode etik ikatan pustakawan indonesia konsep, proses 

dan penerapann. 

Pada topik literasi informasi merupakan topik yang berhubungan sama dengan 

topik jasa layanan dengan koleksi. Pada topik literasi informasi, mahasiswa banyak 
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mengambil sampel dari siswa, pegawai, penyandang cacat, guru, mahasiswa serta 

masyarakat dari berbagai kalangan. Topik literasi informasi ini juga berhubungan erat 

dengan minat baca. Contoh judul penelitian, pengaruh kegiatan storytelling terhadap 

pertumbuhan minat baca siswa di sekolah X.  

Selanjutnya, ada beberapa topik skripsi yang membahas teknologi dan sistem 

informasi. Teknologi membantu sistem penemuaan dan pencarian pencarian informasi. 

Pada dasarnya untuk sistem informasi itu sendiri yang banyak diulas mahasiswa ialah 

tentang software yang terdapat pada lembaga informasi yang membantu proses kerja 

lembaga informasi telah sesuai atau belum, effektifkah teknologi dan sistem informasi 

yang diterapkan. Ada pula topik temu balik informasi yang membahas tentang cara 

menemukan kembali informasi yang telah didapat. 

 Dari data yang telah diolah didapatkan tiga topik skripsi yang selalu ada 

dan terus berkembang pada perguruan tinggi bidang ilmu perpustakaan di 

Indonesia selama tahun 2009-2011 (lihat grafik I.2). 

 

 Pada grafik I.2 terlihat bahwa kecenderungan topik skripsi dari mahasiswa S1 

bidang ilmu perpustakaan di indonesia ialah library services (point 10.2). Pada 

perguruan tinggi di Indonesia, Library services lebih dikenal dengan jasa dan layanan 

perpustakaan. Kedua, topik the information societies (point 4.3) yang memiliki sub 

topik perilaku informasi merupakan topik yang berkembang di era informasi ini. Sub 

topik point 4.3 tersebut, perilaku informasi, ialah perilaku informasi, budaya dan 

masyarakat informasi. Perilaku informasi ini banyak berhubungan dengan interaksi 

masyarakat (user) dalam pencarian dan penemuan informasi. Proses interaksi ini yang 

akan banyak dikaji mahasiswa dalam skripsi mereka yang bertema perilaku informasi. 

 Proses interaksi ini juga menjadi sebuah kecenderungan tersendiri dalam 

pencarian dan penemuan informasi sehingga dapat dijadikan kebiasaan tersendiri. Topik 

ilmu perilaku ini juga berhubungan dengan kebudayaan yang berkembang di 

masyarakat. Topik tersebut juga banyak berhubungan dengan topik teknologi dan 

informasi. Berhubungan disini maksudnya ialah masyarakat dalam penemuan dan 

pencarian informasi menggunakan teknologi. 
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 Teknologi ini berupa internet yang dapat diakses masyarakat dari berbagai tools 

yang ada. Pada topik teknologi dan sistem informasi ini sendiri juga bersandingan erat 

dengan topik temu balik informasi. Topik temu balik informasi ini juga hampir sama 

dengan topik ilmu perilaku yang menggunakan teknologi (internet) sebagai tools 

pembantu dalam menemukan kembali informasi yang dibutuhkan. Grafik-grafik diatas 

merupakan hasil dari pengolahan abstrak skripsi yang telah melalui analisis 

bibliometrika-hukum zipf dan analisis subjek pemetaan ilmu informasi dan 

perpustakaan-Hawkins. 

Analisis Bibliometrika-Hukum Zipf langkah awal penentuan keyword 

 Analisis bibliometrika-Hukum Zipf ini merupakan analisis yang menggunakan 

dokumen sebagai penentu keyword yang dapat dijadikan acuan melihat informasi apa 

yang tersimpan pada sebuah dokumen. Dokumen dalam penelitian ini ialah abstrak 

skripsi mahasiswa S1 bidang ilmu perpustakaan. Dalam penelitian ini analisis 

bibliometrika-hukum zipf ialah langkah awal dalam menemukan subjek inti dari suatu 

skripsi. Hasil dari analisis bibliometrika-hukum zipf yang berupa kata-kata atau yang 

sering disebut keyword terbukti dapat mencerminkan suatu subjek inti diawal 

pengolahan data. 

Pemetaan Subjek Ilmu Perpustakaan dari Hawkins sebagai analisis subjek 

lanjutan 

  Pemetaan subjek ilmu informasi dan perpustakaan-Hawkins untuk penelitian ini 

diambil dari keyword-keyword abstrak dari pengolahan data awal yang menggunakan 

analisis bibliometrika-hukum zipf yang telah difilter terlebih dahulu. Keyword inilah 

yang kemudian di kelompokkan kepada subjek inti melalui pemetaan subjek dari 

Hawkins. 

 Dalam penelitian ini pengelompokan subjek dari Hawkins telah bisa mewakili 

kecenderungan topik-topik apa saja yang sering diambil mahasiswa S1 bidang ilmu 

perpustakaan (lihat tabel I.2). 

Tabel I.2 Kecenderungan Topik Skripsi Mahasiswa S1 Bidang Ilmu Perpustakaan 

Tahun 2009-2011 

 

 
usu Ui ua 

total % 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1.2 2 6 8 4 2 0 3 5 2 32 8,58 

1.3 6 4 1 1 0 0 0 0 0 12 3,22 

1.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,54 

1.7 0 1 0 1 2 2 1 0 0 7 1,88 

2.1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0,54 

2.2 0 1 0 2 3 4 0 2 2 14 3,75 

3.1 1 0 1 2 2 3 4 4 1 18 4,83 

3.2 1 0 0 5 5 0 2 9 4 26 6,97 

4.1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6 1,61 
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4.2 1 1 1 3 4 3 5 5 6 29 7,77 

4.3 0 2 2 3 3 1 8 11 11 41 11 

5.1 0 1 2 3 0 2 0 4 3 15 4,02 

5.4 0 2 2 0 0 1 0 2 4 11 2,95 

6. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,27 

6.1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1,61 

6.2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0,8 

6.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,27 

7.1 0 3 0 0 0 2 0 2 2 9 2,41 

7.3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 1,34 

7.5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0,8 

7.6 0 1 0 2 4 4 0 0 1 12 3,22 

8.1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 1,34 

9.7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0,8 

10.1 2 2 1 12 6 3 1 2 0 29 7,77 

10.2 5 4 6 0 5 11 2 6 3 42 11,3 

10.3 0 0 1 0 3 0 1 1 0 6 1,61 

10.4 0 0 0 7 0 2 0 0 0 9 2,41 

10.5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1,07 

10.6 0 1 0 2 1 2 0 6 0 12 3,22 

11.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,27 

11.2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1,07 

11.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,54 

11.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,27 

total 25 34 26 49 46 50 32 64 47 373 100 
*sumber : diolah oleh penulis 

 Analisis hawkins ini dapat dijadikan referensi untuk mengelompokkan serta 

memetakan subjek ilmu informasi dan perpustakaan. Hal ini telah terbukti dari 

penelitian yang dilakukan penulis.  

Tabel diatas merupakan hasil dari pengolahan data menggunakan dua metode 

analisis yang saling berkaiatan dan menguatkan. Analisis Bibliometrika-Hukum Zipf 

sebagai awal penentuan keyword dan Analisis Pemetaan Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan-Hawkins sebagai pengelompok keyword yang menghasilkan subjek. 

 

Kesimpulan 

Perkembangan topik skripsi mahasiswa sudah mengalami banyak perubahan 

dari awal berkembangnya hingga saat ini. Pada hasil penelitian ini topik skripsi 

mahasiswa S1 bidang ilmu perpustakaan di Indonesia lebih banyak pada penelitian 

perilaku informasi serta teknologi dan sistem informasi. Namun ada pula topik yang 

dari tahun ke  tahun tidak pernah sepi untuk diulas yaitu library services (11,3%) 

selama tahun 2009-2011. Pada peringkat kedua topik the information societies (11%) 



14 | P a g e  
 

dan di posisi ketiga ada topik properties, need, quality and value of information 

(8,58%). 

Pada umumnya topik skripsi mahasiswa selama tahun 2009-2011 telah 

beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun terlepas dari perkembangan zaman, 

topik-topik inti dari bidang ilmu perpustakaan masih harus banyak dikembangkan. 

Misalnya topik-topik seperti preservasi, kearipan dan bibliometrika. 

Teknik analisis menggunakan Bibliometrika-Hukum Zipf dapat digunakan untuk 

mengevaluasi serta mengkroscek ulang informasi inti yang terkandung dalam sebuah 

dokumen. Teknik analisis yang menggunakan pengelompokkan subjek ilmu informasi 

dan perpustakaan juga dapat digunakan sebagai sebuah peta penyebaran ilmu informasi 

dan perpustakaan. 

Saran 

 Peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang dapat memperkaya 

bidang ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Peneliti juga mengharapkan penelitian ini 

dapat merumuskan formula baru untuk para pembuat kebijakan tentang penelitian yang 

akan dan sedang dilakukan mahasiswa strata satu dalam menyelesaikan studinya. 

 Peneliti juga mengharapkan untuk para dosen dapat melakukan pembatasan 

ataupun memberi pandangan mahasiswa dalam pemilihan topik penelitian skripsi yang 

sekiranya telah sering dilakukan mahasiswa saat skirpsi serta dapat mengarahkan 

mahasiswa yang sedang skripsi mengenai topik-topik apa saja yang dapat dijadikan 

topik penelitian skripsi sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan bidang ilmu 

informasi dan perpustakaan. 

 Serta peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan khususnya dalam topik 

bibliometrika. Topik bibliometrika mempunyai banyak cabang sub topik yang dapat 

digunakan dan menarik untuk diteliti serta dikembangkan. Misalnya analisis 

bibliometrika menggunakan hukum bradfot, Hukum Lotka, Analisis sitiran dan lain-

lain. 

 Dan, terakhir untuk penyelenggara program studi ilmu perpustakaan ini 

(Universitas Airlangga, Universitas Indonesia dan Universitas Sumatera Utara) agar 

membuat database sendiri yang berisikan judul-judul skripsi berserta subjeknya 

sehingga dapat membantu mahasiswa serta mengarahkan untuk melakukan penelitian 

(skripsi) yang dapat memperkaya bidang ilmu perpustakaan.  
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Appendix. Information Science Taxonomy 

 
1. INFORMATION SCIENCE RESEARCH 

1.1 Basic concepts, definitions, theories, methodologies, and applications 

1.2 Properties, needs, quality, and value of information 

1.3 Statistics, measurement 

Bibliometrics, citation analysis, scientometrics, informetrics 

1.4 Information retrieval research 

Searching techniques (Boolean, fuzzy, natural language), the search process, 

precision/relevance, ranking/recall, searching models, query formulation, 

inverted files, updating, database structures 

1.5 User behavior and uses of information systems 

Searcher tactics, information overload, user surveys, usability studies 

1.6 Human-computer interface 

Human factors, ergonomics, design issues 

1.7 Communication 

Editing, writing, linguistics, Internet authoring and design principles 

1.8 Operations research/mathematics 

Modeling, Boolean logic, coding, systems analysis, algorithms, compression 

1.9 History of information science, biographies 

 

2. KNOWLEDGE ORGANIZATION 

2.1 Thesauri, authority lists 

Taxonomies, ontologies, semantic networks, nomenclatures, terminologies, 

vocabularies 

2.2 Cataloging and classification 

Tagging, metatags, Dublin Core, DOIs, OPACs, MARC, AACR2, topic maps, 

cataloging processes and theories 

2.3 Abstracting, indexing, reviewing 

Automatic indexing and abstracting 

2.4 Standards and protocols 

NISO, Z39.5, XML, SGML, HTML, Open Archives Initiative (OAI), Encoded 

Archival Description (EAD), OpenURL, portable document format (PDF) 

 

3. THE INFORMATION PROFESSION 

3.1 Information professionals 

Intermediaries, searchers, reference librarians, information brokers, translators, 

educators, librarians and librarianship, mentoring, career outlook, future of the 

profession, professional ethics, skills and competencies 

3.2 Organizations and societies 

 

4. SOCIETAL ISSUES 

4.1 Information ethics, plagiarism, credibility 

4.2 Information literacy, lifelong learning 

4.3 The Information Society 

Universal access and accessibility, technological and socioeconomic impacts of 

information, technology forecasts, information flows, futures scenarios, 

preservation 
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5. THE INFORMATION INDUSTRY 

5.1 Information and knowledge management 

Knowledge transfer in organizations, business strategies 

5.2 Markets and players 

Vendor profiles and interviews, trends 

5.3 Economics and pricing 

Business models, value chain 

5.4 Marketing, e-commerce 

 

6. PUBLISHING AND DISTRIBUTION 

6.1 Print 

6.2 Electronic 

E-journals, e-books 

6.3 Secondary publishing 

Abstracting and indexing services, directories 

6.4 Scholarly communication 

Peer review process, future of journals, dissertations, grey literature 

 

7. INFORMATION TECHNOLOGIES 

7.1 Internet 

World Wide Web, Invisible Web, Deep Web, search engines, browsers, 

hypermedia, Listservs, bulletin boards, portals, gateways, directories, pathfinders 

7.2 Intranets, Web conferencing 

7.3 Software 

Programming languages, operating systems, platforms 

7.4 Hardware 

7.5 Multimedia 

7.6 Document management 

Imaging, scanning, text retrieval, digitization, records management, 

bookmarking, hypertext systems, preservation technologies, digitization, linking 

and electronic cross referencing, storage, digital rights management 

7.7 AI, expert systems, intelligent agents 

Cybernetics, visualization and mapping, data mining, pattern and character 

recognition, search agents and robots 

7.8 Telecommunications 

Networks, wireless and satellite information delivery, Palm Pilots and other 

PDAs, LANs and WANs 

7.9 Security, access control, authentication, encryption 

Digital watermarking 

7.10 Other 

 

8. ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS AND SERVICES 

8.1 Information searching and retrieval systems and services 

Bibliographic, numeric, and image databases; descriptions of online services 

8.2 Customized information systems, alerting, current awareness 

8.3 Document delivery systems and services 

Interlibrary loan, resource sharing 
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8.4 Geographic information systems 

 

9. SUBJECT-SPECIFIC SOURCES AND APPLICATIONS 

9.1 Physical sciences 

Chemistry, physics, engineering, earth sciences, computer science, energy, 

mathematics 

9.2 Life sciences 

Medicine, biosciences, agriculture, environment 

9.3 Social sciences, humanities, history, linguistics 

9.4 Business 

Management, economics, companies 

9.5 Law, political science, government 

Patents and trademarks, intellectual property, case law 

9.6 News 

9.7 Education, library and information science, ready reference 

9.8 Other/multidisciplinary 

Biography and genealogy databases, encyclopedias, databases of theses and 

dissertations 

 

10. LIBRARIES AND LIBRARY SERVICES 

10.1 Library descriptions and types 

Special, government, academic, and public libraries, archives, museums, state 

and national libraries, depository libraries 

10.2 Library services 

10.3 Library automation, operations, and strategic planning 

10.4 Library consortia and networks, coalitions, cooperatives 

10.5 Digital and virtual libraries, hybrid libraries 

10.6 Education and training 

Distance learning, continuing education, bibliographic instruction library 

schools, courses and curricula 

 

11. GOVERNMENT AND LEGAL INFORMATION AND ISSUES 

11.1 Intellectual property protection 

Copyright issues and implications, fair use, trademarks, patent law 

11.2 Legislation, laws, and regulations (except copyright) 

11.3 Contracts and licensing 

11.4 Liability issues 

Filtering, censorship, privacy 

11.5 Sources of public information 

11.6 Information policies and studies 

Security, encryption, privacy, freedom of information, censoring, national and 

other information policies 

11.7 Systems and infrastructure 

Technology transfer 
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