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Abstract 

Digitizing ethnography collections  provide useful information for users who want to find information on 

the results of culture of a particular region, especially Indonesia ethnographic collection. Therefore, 

collection management needs to consider interoperability ethnographic collection, a digitization platform 

of ethnography collection should be used to support all them. To cope with limited access to the 

collection of ethnographic information, it takes the digital library system that is able to digitize a 

collection of ethnographic information relating to the world ethnography and ethnographic information 

collected can be easily obtained by the user community. In this paper, we present how to design a 

framework of digitizing collections of ethnography with respect to aspects of the system are built using 

the Dublin Core metadata. 
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A. Pendahuluan 

Setiap koleksi memiliki makna ilmiah atau budaya tertentu, termasuk berbagai jenis bahan 

(misalnya teks, dokumen dalam musik, foto, video dan sebagainya, terdiri dari material digital 

atau elektronik untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dalam hal objek, struktur 

metadata dan presentasinya. Kebanyakan koleksi etnografi memungkinkan untuk dijadikan 

material digital jika diolah sedemikian rupa. Artinya bahwa koleksi perpustakaan tidak hanya 

berupa koleksi buku saja melainkan koleksi local content seperti koleksi etnografi perlu 

dikembangkan dalam bentuk elektrinik sehingga memungkinkan bias dijadikan informasi yang 

lebih berguna bagi kalangan mahsiswa, peneliti maupun kalayak masyarakat lainnya yang ingin 

mendapatkan koleksi etnografidalam bentuk digital. 

Koleksi perpustakaan digital Universitas Airlangga yang dikembangkan oleh para 

pustakawannya masih sebatas pada koleksi buku terutama yang didapat dari tugas akhir para 

mahasiswa dan para peneliti lain di lingkungan Universitas Airlangga. Dalam rangka untuk 

menyederhanakan pengelolaan koleksi dan mempromosikan interoperabilitas koleksi, 

dimungkinkan untuk menggunakan platform perpustakaan digital yang umum untuk mendukung 

semua koleksi termasuk bagaimana mengintegrasikan dalam perpustakaan digital untuk koleksi 

etnografi pada museum dan etnografi milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 

B. Kajian Teori 
Etnografi (Yunani ἔθνος ethnos = rakyat dan γραφία graphia = tulisan) adalah strategi 

penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan 

beberapa cabang sosiologi (dictionary.com), juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang 

mempelajari masyarakat, kelompok etnis dan formasi etnis lainnya, etnogenesis, komposisi, 

perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual 

mereka (Сергей Александрович, 1978). Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data 

empiris tentang masyarakat dan budaya mansia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui 

pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dll. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan 

http://yunani/
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masyarakat yang dipelajari (misalnya untuk menjelaskan seseorang, sebuah ethnos) melalui 

tulisan (Maynard, 1994: 76).  Dalam biologi, jenis studi ini disebut "studi lapangan" atau 

"laporan kasus", keduanya digunakan sebagai sinonim umum untuk "etnografi" (Boaz. N.T., 

1997: 150). 

 Karena berbagai material dan hubungan kompleks antara sumber daya koleksi etnografi, 

koleksi harus disusun ke dalam sub-koleksi oleh sumber dayanya ke dalam kelompok sesuai 

dengan jenis bidangnya yaitu: etnografi kritis, etnografi komunikasi, etnografi realis, etnografi 

daring. Dengan mengorganisir koleksi etnografi menjadi sub-koleksi, mewarisi atribut dari 

koleksi ke sub-koleksi diidentifikasi dan koleksi keseluruhan dapat dengan mudah dinavigasi 

oleh pengguna menggunakan jalur akses tertentu seperti tanggal ataupun cakupan topik.  

Deskripsi koleksi tingkat tinggi adalah penting dalam rangka untuk membantu navigasi, 

penemuan dan pemilihan konten etnografi. Untuk alasan yang sama, diperlukan untuk 

menawarkan koleksi rinci dan tingkat penjelasan sub-koleksi dengan elemen metadata yang 

tepat, setelah menentukan struktur dari koleksi. Deskripsi koleksi menyediakan informasi tentang 

isi dan ukuran dari koleksi etnografi, tentang tujuan dan konteks historis di mana koleksi atau 

sub-koleksi yang telah dibuat dan elemen untuk administrasi maupun persyaratan teknis dan 

struktur koleksinya. Secara khusus, koleksi etnografi digambarkan dalam Dublin Core Collection 

Description Application Profile, sedangkan skemanya diperluas oleh unsur-unsur lokal yang 

terkait dengan properti tertentu. 

 

a. Metadata Dublin Core 
Metadata memiliki makna "informasi tentang data" yang artinya informasi yang 

dibuat tentang materi sumber dan versi digital untuk merekam penting dari identitas 

mereka, penciptaan, penggunaan, dan struktur. Tujuan mereka adalah untuk memfasilitasi 

penemuan, penggunaan, pengelolaan dan usabilitas dari materi digital. Metadata dapat 

bermanfaat dibagi menjadi tiga kategori: deskriptif, administratif dan struktural. Ini bukan 

kelompok kaku yang dibatasi dan mereka sering tumpang tindih. 

Metadata deskriptif menggambarkan dan mengidentifikasi sumber daya informasi, 

untuk memfasilitasi pencarian, pengambilan, dan manajemen koleksi. Hal tersebut 

biasanya mencakup informasi bibliografi dasar seperti judul, pencipta, tanggal pembuatan, 

katalog informasi seperti aksesi atau nomor identifikasi lain dan informasi topik seperti 

kata kunci etnografi digital. Metadata administrasi digunakan untuk memfasilitasi 

manajemen, pelacakan, migrasi dan penggunaan kembali aset digital. Ini biasanya 

mencakup informasi mengenai penciptaan, kontrol kualitas, hak dan pelestarian. Metadata 

teknis, istilah ini juga digunakan dalam pengertian yang sama untuk menunjukkan 

metadata tentang data dan karakteristik teknis dari gambar. Metadata struktural 

menjelaskan struktur internal dari sumber daya digital dan hubungan antara bagian-bagian 

mereka. Hal ini digunakan untuk mengaktifkan navigasi dan presentasi.  

Untuk alasan ini, penting bagi penyedia informasi, seperti perpustakaan perguruan 

tinggi dan konstituen keanggotaannya dari lembaga penelitian, untuk menilai peran 

potensi Dublin Core dalam organisasi lingkungannya, didistribusikan dalam lintas domain 

pencarian yang kita bayangkan. Dublin Core telah dikembangkan khusus sebagai alat 

untuk penemuan sumber daya yang dibuat di Web - " Aplikasi strategis".  Namun, banyak 

dari sumber daya yang menarik bagi komunitas riset berada di luar lingkup ini sangat 

terbatas. Sebagai contoh, satu pengguna  dapat mengakses katalog perpustakaan atau 

database kutipan melalui Web padahal mereka tidak berbasis Web dengan cara yang sama 



dalam sebuah halaman HTML web statis. Sedangkan yang lainnya berbasis Web sebagai 

representasi entitas yang berada di luar Web, seperti reproduksi digital teks, atau gambar 

scanning benda-benda etnografi. Memperluas ruang lingkup Dublin Core untuk 

menyediakan akses ke berbagai sumber daya yang dapat ditemukan melalui Web 

menyajikan beberapa masalah yang kompleks. 

Secara khusus, ada pustakawan yang ambiguitas pada deskripsi Dublin Core ketika 

sumber daya yang digambarkan adalah pengganti untuk item lain. Hal ini tidak selalu jelas 

apakah metadata yang terkait harus menjelaskan pengganti atau item asli. Apakah peneliti 

yang ingin mendapatkan akses ke versi digital dari edisi 1853 dari Charlotte Bronte 

Villette yang tepat untuk mencari dengan menggunakan nama Charlotte Bronte, atau nama 

orang yang menciptakan versi digital? Apakah dia tertarik pada tanggal yang versi digital 

diciptakan, atau tanggal dari edisi asli? Tentu saja dilema ini akrab bagi catalogers 

perpustakaan. Sherry L. Vellucci mempresentasikan sebuah makalahnya guna mendukung 

usulan revisi radikal dari catatan katalog USMARC. Isu-isu alamat yang mirip dengan 

yang permukaan dalam perdebatan tentang proposal Dublin Core (Sherry, 1997). 

 

b. Pemodelan dan Analisis Etnografi 
 Analisis pemodelan etnografi adalah metode untuk pengumpulan data etnografi 

dalam konteks suatu masalah spesifik atau masalah yang perlu ditangani dalam upaya 

desain. Hal ini terdiri dari proses siklus empat-langkah yang dapat dilakukan sebanyak 

yang diperlukan, yaitu: 1) mengidentifikasi data yang perlu dikumpulkan, 2) melakukan 

pengamatan, 3) menganalisis data, 4) menghasilkan rekomendasi yang berkaitan dengan 

masalah atau isu dalam rangka desain. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan model 

etnografi lainnya. Salah satu dasar etnografi adalah studi budaya tanpa intervensi atau 

desain. Sebuah etnografi tradisional adalah etnografi deskriptif. Dalam desain, kita harus 

mampu menganalisis konteks dan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah 

yang akan kita temui dalam perancangan sebuah sistem yang baik. Dengan kata lain, 

desainer perlu mengambil sikap (Clancey, 1996). Sedangkan dalam analisis etnografi 

selektif kita mencoba untuk memahami penyebab dan hubungan masalah etnografi untuk 

desain sistem. Analisis etnografi selektif memberikan kita kemampuan untuk mendesain 

koleksi etnografi. Sebuah konteks dalam desain sistem yang tidak pernah bisa 

diungkapkan sebelumnya. 

 

C. Karakteristik Informasi Koleksi Etnografi 
 Bagian ini didasarkan pada tinjauan budaya deskripsi sumber daya yang diusulkan oleh 

sejumlah koleksi etnografi. Hal tersebut mencakup beberapa persyaratan spesifik dan masalah 

yang  terkait dengan cara menggambarkan sumber daya dalam konteks tertentu. Karakteristik 

informasi koleksi etnografi didesain dengan membedakan hal-hal sebagi berikut: 

 

1. Nama koleksi 

Nama koleksi sangatlah penting dalam hal ini. Nama koleksi memberikan informasi 

utama bagi para pengunjung yang melihatnya. 

 

2. Jenis atau tipe koleksi 

Suatu koleksi etnografi terdiri dari bermacam-macam jenis atau tipe. Dalam suatu 

museum etnografi biasanya diletakkan pada beberapa tempat berbeda sesuai dengan jenis 



atau tipe koleksi. Karena itu dalam suatu digitalisasi koleksi etnografi perlu dibedakan 

berdasarkan jenisnya supaya lebih mudah dalam mengklasifikasinya. 

 

3. Fungsi dan Manfaat 

Informasi yang berkaitan dengan fungsi koleski etnografi. Fungsi atau kegunaan koleksi 

tersebut mencerminkan manfaat dari koleksi tersebut dibuat oleh penciptanya 

 

4. Asal koleksi 

Daerah asal koleksi memberikan gambaran bahwa koleksi tersebut berasal dari suatu 

daerah tertentu.  

 

5. Informasi Biografi 

Biografi mencatat informasi tentang seniman dan pengrajin lain dimana persyaratan 

khusus dokumentasi sumber daya dalam domain warisan budaya. Batas antara pernyataan 

empiris dan interpretatif tentang sumber daya sangatlah lemah.  

 

6. Tanggal dan Cakupan 

Hal-hal cakupan spasial dan temporal menyajikan tantangan khusus pada dunia 

etnografi. Masalah waktu justru jarang dicatat namun perbaikan menunjukkan tingkat 

akurasi nilai tanggal harus dipertimbangkan, sesuai dengan rekomendasi terdiri dari: 

tanggal mutlak, tanggal awal, tanggal terbaru, dan informasi waktu lainnya. Banyak 

peneliti etnografi menggunakan istilah tertentu, lebih disukai dipilih dari kosa kata yang 

terkontrol untuk mengekspresikan budaya atau gaya dari sebuah karya seni. 

 

7.Keterangan 

 Perpustakaan dan etnografi sering terlihat dalam catatan rekaman peran yang dimainkan 

oleh seseorang dalam penciptaan materi-materi budaya (seperti penulis, ilustrator, 

pemahat, dan pengukir). Biasanya, arkeologi grafik dan gambar yang direkam oleh tim 

proyek, situs yang disurvei oleh berbagai peneliti mulai dari penduduk lokal dan objek 

etnografi tanpa pencipta diidentifikasi yang memungkinkan memiliki kolektor yang 

mewakili peran dan identitas penting secara kontekstual dijadikan identifikasi informasi. 

 

D. Desain Sistem Metadata 
 Alasan utama untuk mendefinisikan objek data template dalam koleksi adalah untuk 

memberikan pedoman dalam rangka menciptakan dan mengelola data koleksi semua objek 

etnografi menjadi satu. Sebuah template tertentu digunakan untuk setiap jenis objek data. 

Template ini berisi definisi metadata untuk objek data dan karakteristiknya, deskripsi file yang 

mewakili konten digital, hubungan yang tepat dan perilaku yang terkait untuk menyebarkan 

konten dan metadata. Sebagai contoh dari template objek digital dari foto-foto etnografi 

disajikan dalam gambar di bawah. Template untuk tipe objek data tertentu (terlampir dalam tag 

<Start>. Sebuah template berisi tag berikut: 

• <field> untuk mendefinisikan setiap bidang metadata set yang digunakan oleh jenis objek data. 

Ketika sebuah objek data dibuat, semua metadata dimasukkan dalam sebuah datastream. 

• <file> untuk mendefinisikan semua format file yang diperlukan untuk objek data. Setiap file 

yang terkait dengan datastream. 

• <disseminator> untuk mendefinisikan dukungan penyebaran. Definisi perilaku objek 



desiminator (bdef) dan mekanisme objek perilaku (bmech) dengan datastream tertentu dari objek 

data. 

• <relation> untuk menentukan hubungan antara obyek data. Dalam objek data, hubungan akan 

disimpan dalam datastream terpisah. Fungsi utama dari modul ini adalah untuk menjelaskan 

hubungan antar koleksi etnografi, koleksi metadata mengedit deskripsi dan template impor untuk 

penciptaan objek data. Ketika membuat sub-koleksi deskripsi dan metadata hak disalin dari yang 

utama ke koleksi sekunder. Koleksi etnografi utama dilambangkan pada identifier konten tipe 

model di metadata sistem data obyek. 
[START] 

<title ="= “Digital Etnografi” 

</title> 

<type>photo</type>  

<field>  

           <name>dc:title</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>true</mandatory>  

          <repeatable>false</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">Photo title</label>  

</field>  

<field>  

          <name>dc:subject</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang=" Indonesia ">Subject</label>  

</field>  

<field>  

          <name>fungsi</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">fungsi</label>  

</field>  

<field>  

          <name>asal</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">asal</label>  

</field>  

<field>  

          <name>info_biografi</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">info_biografi</label>  

</field>  

<field>  

          <name>tg_cakupan</name>  



          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">tgl_cakupan</label>  

</field>  

<field>  

          <name>keterangan</name>  

          <indexed>true</indexed>  

          <mandatory>false</mandatory>  

          <repeatable>true</repeatable>  

          <viewable>true</viewable>  

          <label lang="Indonesia">keterangan</label>  

</field> 

<relation>  

         <name>page</name>  

         <label lang="eng">Notebook page</label>  

         <target_type>uoadl:10.page</ target_type >  

         </relation>  

<disseminator>  

        <name>goToPage</name>  

        <label lang="eng">View notebook page</label>  

        <datastream>STRUCT</ datastream>  

        <bdef>uoadl:20</bdef>  

        <bmech>uoadl:21</bmech>  

</disseminator>  

<dc.date created="15-09-2011" > 

</dc.date> 

 <type>page</type>  

     <dc.rights> 

      </dc.rights> 

[STOP] 

 

E. Hubungan Obyek Digital 
 Hubungan yang diperlukan untuk mewakili struktur objek komposit atau menghubungkan 

objek data independen koleksi etnografi yang sama ataupun yang berbeda. Untuk menerapkan 

hubungan, suatu datastream khusus digunakan pada setiap objek data. Datastream ini berisi 

struktur metadata, dalam bentuk: <relation type='relation_type'> pid </ relation> 'Relation_type' 

value  menunjukkan jenis hubungan antara objek data saat ini dan satu dengan pid tertentu. 

Hubungan dimungkinkan untuk objek data yang ditentukan di tingkat koleksi. Yang dimaksud 

dengan setiap relasi didefinisikan oleh penyebar objek data itu. Jenis relasi untuk koleksi 

keterangan objek digital etnografi adalah: 'Before' dan 'Next' untuk menavigasi antara obyek 

koleksi etnografi yang sudah dilihat maupun yang belum dilihat, dan 'foto' untuk mengambil foto 

yang melekat pada objek etnografi. Untuk memperluas fungsi navigasi pada keterangan koleksi, 

daftar isi digunakan dalam setiap objek digital utama. Tabel ini dihasilkan dari metadata 

struktural setiap objek data yang terhubung ke keterangan yang dituliskan, oleh hubungan 

'utama'. Tabel isi diwakili pada objek digital utama sebagai datastream konten XML. 

 

F. Kesimpulan 
 Aspek yang paling penting dari digitalisasi koleksi etnografi adalah karkateristik etnografi, 

aspek metadata, sajian informasi, hubungan obyek digital maupun meta datanya. Penyajian 

obyek digital koleksi etnografi yang berupa gambar digital dan data digital dengan 



mengembangkan pendekatan yang layak untuk lebih memberikan informasi yang jelas dan 

berguna bagi pencari informasi etnografi. Keberhasilan penelitian tentang etnografi menyajikan 

mesin pencari yang mumpuni untuk melacak etnografi dengan sajian obyek digital akan 

memberikan gambaran yang jelas bagi para pengguna yang melihat atau membacanya. 

Sedangkan penggunaan web dimungkinkan memiliki efek tidak langsung dan secara faktual 

bahwa web telah memaksa para pembuat koleksi etnografi digital untuk meninjau kembali cara-

cara yang dilakukan agar mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan 

mempertahankan kelebihan dari suatu proses digitalisasi koleksi etnografi. 
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