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Abstrak 

Dalam kurun waktu 2007-2010 prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan (IIP) telah 

menghasilkan kurang lebih 74 skripsi. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat 

kelulusan bagi seorang seorang mahasiswa S1 di FISIP Unair. Berdasarkan hasil temuan 

data menyebutkan bahwa topik-topik terkait SDM dan kinerja, perilaku informasi, dan 

layanan perpustakaan merupakan topik-topik yang banyak diteliti oleh mahasiswa IIP pada 

tahun 2007-2010.  

Kata kunci: Skripsi IIP, Topik Penelitian IIP, IIP, Ilmu informasi dan Perpustakaan 

Pendahuluan 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi 

merupakan salah satu mata ajaran wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan. Mata ajaran skripsi ini merupakan mata ajaran yang 

diambil pada semester akhir oleh mahasiswa dalam bentuk kegiatan penelitian 

mandiri dibawah pengawasan dosen pembimbing untuk menghasilkan sebuah karya 

tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Mata ajaran skripsi di jurusan Ilmu Informasi dan 

Perpustakan (JIIP) Unair bisa diambil setelah mahasiswa menempuh minimal 110 

SKS, dan telah selesai mata ajaran kajian masalah perpustakaan dan perancangan 

proposal skrispi. Selain sebagai syarat kelulusan, dalam pembuatan karya ilmiah ini 

mahasiswa juga dituntut untuk semaksimal mungkin me-recall seluruh pengetahuan 

yang didapat selama perkuliahan untuk pengembangan keilmuan IIP.  

Dalam pemilihan topik-topik penelitian mahasiswa dibebaskan untuk memilih 

topik-topik yang menarik minat mereka sesuai dengan kajian di JIIP, dan proses 

pemilihan topik ini biasa dilakukan pada saat mata ajaran Kajian Masalah 

Perpustakaan dan dimatangkan dalam bentuk proposal penelitian di mata ajaran 

tersendiri. Kedua mata ajaran ini sangat membantu mahasiswa dalam proses 

penentuan topik penelitian, sehingga jika mahasiswa bersungguh-sungguh dalam 

kedua mata ajaran tersebut maka akan lebih mudah dalam proses skripsi. Namun 

seringkali banyak mahasiswa yang merasa kebingungan dalam proses pemilihan topik 

atau judul skripsi terutama untuk kajian-kajian tertentu dalam ranah JIIP, misalnya 
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topik-topik yang berkenaan dengan penggunaan atau yang melibatkan unsur teknologi 

informasi. 

Dalam perkembangannya, JIP di Indonesia yang sangat berorientasi 

perpustakaan pada tahun 1990an dan berubah menjadi JIIP pada jurusan yang dibuka 

tahun 2000an menawarkan kekayaan bidang kajian yang tidak hanya terfokus pada 

perpustakaan. Hal tersebut terjadi pula di JIIP Unair yang topik kajiannya sangat luas 

mulai dari perpustakaan (layanan, pustakawan, koleksi, dan promosi), informasi, 

(masyarakat informasi, perilaku informasi), teknologi informasi, perilaku informasi, 

literasi informasi, dan minat baca. Sebetulnya jika dikaji lebih banyak ranah kajian di 

JIIP sangat luas mencakup tidak hanya terbatas pada topik-topik di atas, melainkan 

bisa bidang kearsipan dan dokumentasi, user interface design, bibliometric, digital 

libraries, information retrieval, dan lain-lain. Hal ini dikarekanakan ilmu informasi 

dan perpustakaan adalah interdisipliner yang melibatkan antara penelusuran 

informasi, kepustakawanan, ilmu komputer, ilmu kognitive, dan komunikasi. 

(Saracevic, 1995). Hampir serupa dibahas oleh Putu Pendit, 2003 yang menyataan 

bahwa kajian IIP antara lain temu kembali informasi dan konsep relevansi, sistem 

informasi, komunikasi ilmiah, masyarakat informasi, bibliometrika, dokumen, akses 

pemanfaatan informasi, pencari dan pengguna informasi, Dengan kekayaan topik 

kajian penelitian tersebut mendorong perkembangan keilmuan di JIIP. Selanjutnya 

dalam periode 1996-2006 terjadi pergeseran topik-topik penelitian dibidang ilmu 

informasi dibanding tahun 1972-1995. (Saracevic dalam Bates & Maack, 2009) 

Tabel 1. Studi ilmu informasi dikaji berdasarkan dua periode waktu yang berbeda 

1972-1995 1996-2006 

Experimental retrieval (design & evaluation 

of IR system 

User studies (information seeking/searching 

behaviour, user centered approach to IR, 

users and use 

Citation analysis (interconnectedness of 

scientific and scholarly literatures 

Citation analysis (scientometrics, evaluative 

bibliometrics) 

Practical retrieval (applications in ‘real 

world’) 

Experimental retrieval (algorithms, models, 

systems, evaluation of IR) 

Bibliometrics (statistical distribution of texts 

and mathematical modelling) 

Webometrics 

General library systems (library automation, 

library operation research, services) 

Visualization of knowledge domains (author 

co-citation analysis) 

Science communication (inc. social science) Science communication 

User theory (information needs and users) User’s judgement of relevance (situational 

relevance) 

Online public access catalog (OPAC) Information seeking and context 
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(design, subject searching) 

Imported ideas (information theory, cognitive 

science) 

Children information seeking behaviour 

(usability interface design) 

Indexing theory Metadata & digital resources 

Citation theory Bibliometric models and distribution 

Communication theory Structured abstract (academic writing) 

 

Meskipun terjadi pergeseran kajian IIP dalam kurun waktu tersebut, namun 

beberapa kajian yang dilakukan pada periode 1972-1995 masih relevan dilakukan saat 

ini terutama di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan perkembangan 

dunia ilmu informasi di negara maju dan Negara berkembang. Tetapi tabel di atas 

juga memberikan wawasan bagi para peneliti di bidang IIP untuk terus 

mengembangakn kajian-kajian penelitian mereka dan ada tiga topik yang perlu dilihat 

persamaannya dari tahun ke tahun yakni mengenai information retrieval, user and use 

studies, and metric studies. Saat ini perubahan antara data, informasi, knowledge 

sangat cepatnya sehingga menjadikan JIIP merupakan keilmuan yang sangat cepat 

berubah, dari peprustakaan tradisional menjadi perpustakaan dan informasi dan 

selanjutnya perpustakaan adalah knowledge center. 

Melihat keragaman disiplin pengetahuan dalam ranah IIP dan perkembangan 

bidang kajian dari perpustakaan tradisional ke penggunaan informasi. Munurut 

Pettigrew & McKenchnie dalam Pendit 2003 menyebutkan bahwa subyek-subyek 

yang banyak diteliti dalam kajian IIP adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek % 

Temu kembali informasi 32.7 

Bibliometrika 10.9 

Pengindeksan 9.3 

Pendidikan perpustakaan dan informasi 9.2 

Perilaku informasi 8.2 

Jasa perpustakaan 7.4 

Sistem informasi 5.0 

Teknologi informasi 4.6 

Komunikasi ilmiah 3.7 

Kebijakan informasi 2.8 

Sejarah 2.8 

Interaksi manusia-komputer 2.0 

Manajemen 1.5 
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Demikian juga yang terdapat di JIIP Illinois yang memberikan ruang lingkup 

kajian IIP mencakup sejarah, kebijakan, ekonomi; information organization and 

knowledge representation; information resources, uses, and users; information 

systems; management and evaluation; social, community, and organizational 

informatics; and youth literature and services. 

(http://www.lis.illinois.edu/research/areashttp://www.lis.illinois.edu/research/areas)  

Dalam memilih topik penelitian, mahasiswa JIIP Unair banyak melakukannya 

ketika mengikuti mata ajaran Proposal penelitian, yang mana pada tahap ini 

mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah proposal penelitian sesuai dengan 

bidang ilmu dan peminatan mereka terhadap subyek-subyek IIP. Proposal ini yang 

kemudian menjadi embrio penelitian skripsi mereka. Pada tahap-tahap ini banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan topik, dan salah satu cara 

termudah adalah mengadopsi ilmu dan teori yang mereka dapatkan selama kuliah, 

namun seringkali teori-teori atau konsep tentang IIP kurang diberikan meskipun ada 

pada mata ajaran-mata ajaran tertentu. Hal ini disampaikan oleh beberapa mahasiswa 

yang sedang mencari topik / judul penelitian mereka, yang seringkali harus kembali 

ke topik-topik pada penelitian sebelumnya karena alasan kemudahan. 

Mahasiswa juga banyak yang mengadopsi topik penelitian yang sudah ada demi 

kemudahan dalam pencarian teori dan penulisan skripsi, mahasiswa cenderung takut 

untuk meneliti ‘sesuatu’ yang baru karena keterbatasan referensi dan ketidaktahuan 

mereka mengenai ranah kajian IIP. Jika dilihat betapa luasnya topik penelitian di JIIP 

maka mahasiswa bisa mengeksplor lebih jauh dan lebih bervariasi topik-topik 

penelitian tersebut untuk lebih memperkaya kajian di bidang IIP.  

Melihat fenomena di atas, maka peneliti ingin meneliti mengenai 

kecenderungan topik-topik penelitian pada skripsi mahasiswa JIIP Uniar periode 

2007-2010. Jadi yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai topik-topik 

penelitian yang selama ini telah dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis skripsi. 

 

Landasan Teori 

Ilmu Informasi & Perpustakaan 

Ilmu Informasi dan Perpustaaan mencakup studi tentang ilmu informasi, 

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan yang memfokuskan perhatian pada studi 

analisis sistem, organisasi, lingkungan serta saluran informasi yang terus menerus 

mengalami perkembangan bidang atau hal ikhwal (subject matter)-nya. Jika merujuk 

http://www.lis.illinois.edu/research/areashttp:/www.lis.illinois.edu/research/areas
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pada ilmu perpustakaan yang lebih dulu lahir maka ilmu informasi muncul setelah 

perang dunia ke II, bersamaan dengan munculnya ilmu komputer. Meskipun demikian 

kegiatan yang berkaitan dengan ilmu informasi sudah dimulai pada akhir tahun 40an 

dan istilah ilmu informasi muncul secara formal sejak tahun 60an. (Saracevic dalam 

Bates & Maack, 2009).  

Di Indonesia sendiri IIP merupakan subyek yang  termasuk baru dan mulai 

berkembang sejak tahun 2000an dimana pada saat itu banyak dibukanya program IIP 

dibeberapa perguruan tinggi. Penggunaan istilah ilmu informasi dan peprustakaan 

atau sebagian orang menyebut ilmu perpustakaan dan informasi merupakan adopsi 

dari istilah asing LIS library and information science. (Pendit, 2003). 

 

Interdisipliner dalam Ilmu Informasi & Perpustakaan  

Ilmu informasi dan perpustakaan merupakan ilmu yang interdisipliner dimana 

IIP bisa dikaji dari berbagai macam perspektif keilmuan. Menurut Pendit, 2003 

subyek-subyek interdisipliner dari IIP antara lain: 

1. Temu kembali informasi dan konsep relevansi 

Temu kembali informasi (information retrieval / IR) merupakan kegiatan 

utama dalam konteks ilmu informasi. Dari sini banyak muncul teori-teori 

mengenai temu balik informasi dari para ahli-ahli informasi. Selanjutnya juga 

ilmu informasi menemukan konsep relevan dalam proses temu balik kembali 

informasi. Ledaka informasi yang terjadi pada masa setelah PD II mendorong 

munculnya konsep-konsep temu baik informasi dan relevan. Selanjutnya 

Saracevic mengkonsentrasikan hubungan interdsipliner antara pustakawan, 

ilmu komputer, ilmu kognitif, dan komunikasi. (saracevic, 1995) 

2. Sistem informasi, komunikasi ilmiah, masyarakat informasi 

Berkenaan dengan pembangunan sistem untuk mengelola informasi dalam 

organisasi. Karena yag diukur dalam konteks ini adalah efektivitas 

penggunaan siste tersebut, maka prinsip-prinsip ilmu pasti banyak digunakan.  

3. Bibliometrika, Scientometrics, Informetrika 

Ini berkenaan dengan alur informasi atau komunikasi ilmiah, dan lebih focus 

pada literature cetak dengan menggunakan prinsip-prinsip matematika dan 

statistik atau disebut bibliometrika. 

4. Dokumen, akses dan pemanfaatan informasi 
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Fokus ke perilaku manusia dalam kegiatan tukar-menukar informasi yang 

bertujuan menciptakan pengetahuan dan ide. Perilaku pemanfaatan dan akses 

informasi oleh manusia baik di perpustakaan maupun di oragnisasi secara 

umum. Hal tersebut karena konteks ilmu informasi lebih general dibandingkan 

dengan ilmu perpustkaan yang terbatasi oleh lembaga induk. 

5. Pencari dan Pengguna informasi 

Ada empat definisi yang banyak digunakan untuk pencari dan pengguna 

informasi, yakni: 

a. Perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia 

berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku 

pencarian dan penggunaan informasi. 

b. Perilaku penemuan informasi, merupakan upaya menemukan informasi 

dengan tujuan tertentu. 

c. Perilaku pencarian informasi, perilaku mencari yang ditunjukkan 

seseorang ketika berinterkasi dengan sistem 

d. Perilaku penggunaan informasi, terdiri dari tindakan-tindakan fisik 

maupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang 

menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar. 

 

Temuan dan Analisisa Data 

Pada bagian ini akan disampaikan hasil temuan data yang berasal dari skripsi 

mahasiswa IIP periode 2007-2010 yang diperoleh dilapangan. Adapun jumlah skripsi 

yang diolah sebanyak 74 judul. Judul-judul tersebut kemudian dikelompokkan 

berdasarkan topik-topik atau subjek yang berdekatan, sehingga akan menghasilkan 

table topik penelitian sebagai berikut:  

 

Topik Penelitian Jumlah Prosentasi 

SDM & Kinerja 14 18.91 

Perilaku Informasi 13 17.56 

Layanan Perpustakaan 12 16.21 

Internet & E-learning 9 12.16 

Literasi & Minat Baca 7 9.45 

Pemasaran & Promosi 5 6.75 

Knowledge Management 4 5.40 

Lain-lain 10 13.51 

  74 100 
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Berdasarkan tabel topik di atas, terlihat bahwa judul penelitian pada skripsi 

mahasiswa paling banyak berkisar ditopik-topik perilaku informasi (17%), SDM dan 

kinerja (19%), dan layanan perpustakaan. Ketiga topik ini ditulis dalam 39 skripsi 

mahasiswa. Selanjutnya topik Internet dan E-learning dipilih 12% mahasiswa dan 

13% lainnya memilih diluar topik-topik di luar tabel. Untuk topik-topik dengan 

frekuensi terendah termasuk mengenai knowledge management, pemasaran & 

promosi, serta literasi & minat baca yang masing-masing dibawah 10%.  

Pada topik perilaku informasi juga terdapat beberapa topik serumpun antara 

lain, perilaku penemuan informasi, dan perilaku pencarian informasi. Topik-topik ini 

banyak dipilih mahasiswa karena kemudahan dalam pemilihan teori dan ada mata 

ajaran pendukung (perilaku informasi) yang memberikan teori-teori dalam 

perkuliahan. Dalam ranah ilmu informasi dan perpustakaan jenis penelitian perilaku 

informasi menjadi sangat dominan karena adanya pergeseran paradigma yang 

cenderung ke masyarakat informasi dan bagaimana mereka mengakses sumber 

informasi tersebut. Sehingga penelitian perilaku informasi muncul pada era informasi 

dan didukung oleh teknologi informasi. Penelitian perilaku informasi ini dinilai 

mampu memecahkan masalah perilaku manusia ketika berinteraksi dengan informasi 

dan sistem informasi. Ditambhakan pula, penelitian perilaku informasi juga mampu 

menggali kompleksitas interaksi tersebut (Fidel & Pejtersen, 2004). Selanjutnya fokus 

pada penelitian perilaku informasi ini lebih ke penemuan dan pencarian informasi 

dengan menggunakan teknologi seperti internet, database, maupun media online 

lainnya meski tidak tertutup pada media offline seperti buku. Dalam penelitian 

perilaku informasi ini individu lebih dominan dalam kegiatan pencarian dan 

penemuan informasi mengingat mereka tidak hanya tergantung pada informasi yang 

ada di perpustakaan, melainkan bisa mendapatkan informasi dari sumber apapun. 

Menurut Fisher, Erdelez, dan McKechnie, 2005 penelitian mengenai perilaku 

informasi merupakan area riset yang paling kaya dibidang dalam LIS. Selanjutnya 

dikatakan pula perubahan mindset dari penelitian terhadap sistem perpustakaan 

berubah menjadi berorientasi ke pengguna. Jika kembali pada penelitian tahun 70-

80an yang lebih fokus ke sistem dan pembangunannya, saat ini banyak peneliti yang 

fokus ke pengguna dan karakteristiknya, sehingga pada akhirnya banyak teori-teori 

ilmu sosial yang digunakan dalam penelitian di perilaku informasi. Lebih jauh lagi 

penelitian dalam perilaku informasi juga mencakup temu balik kembali informasi, 
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lebih lanjut bagaimana perilaku seseorang dalam menemukan kembali informasi yang 

mereka telah temukan sebelumnya. (Bruce, Jones, Dumais, 2004). Jadi sudah menjadi 

insting setiap manusia dalam proses penemuan informasi bahwa jika telah 

menemukan informasi maka mereka akan berusaha menemukan informasi tersebut 

kembali dengan berbagai metode temu balik informasi. 

Wilson, 1999 menyatakan bahwa penelitian perilaku informasi memiliki sub 

perilaku pencarian informasi, dan perilaku penemuan kembali informasi merupakan 

sub dari pencarian informasi. Selanjutnya jika dilihat penelitian perilaku informasi 

berada dibawah perilaku komunikasi manusia, sehingga seringkali penggunakaan 

teori komunikasi pada penelitian perilaku informasi. Meskipun ini merupakan 

penelitian perilaku (behaviour) namun pada awalnya dilakukan dengan metode 

kuantitatif, dan saat ini sudah banyak pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian perilaku informasi ini. Ketika penelitian perilaku ini saling melengkapi satu 

sama lain, dan merupakan satu kesatuan dalam subyek perilaku informasi. 

Pada penelitian perilaku informasi subyek yang digunakan sangat beragam 

mulai dari mahasiswa, siswa, guru, wartawan, dan kelompok santri. Sumber informasi 

yang banyak digunakan juga tidak tertutup pada koleksi perpustakaan maupun koleksi 

manual melainkan lebih bersifat informasi secara general misalnya surat kabar, 

database, dan banyak terfokus pada sumber dari internet. Jika dikaitkan dengan 

perkembangan teknologi informasi, maka internet merupakan sumber informasi yang 

sangat dekat dengan masyarakat informasi saat ini. Ditunjang dengan sifat internet 

yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kekayaan informasi dari berbagai 

sumber. 

Pada kelompok kedua merupakan yang paling banyak diteliti oleh mahasiswa 

IIP adalah penelitian dibidang SDM (dalam hal ini pustakawan dan petugas 

perpustakaan) serta kinerja mereka. Banyaknya penelitian dengan topik-topik SDM 

dan kinerja karena mahasiswa bisa mendapatkan teori-teori pendukung seperti 

kinerja, motivasi, kepuasan, kepemimpinan dan manajemen. Jika penelitian 

sebelumnya lebih ke pengguna informasi, maka penelitian mengenai SDM dan 

kinerjanya lebih ke peranan para penyedia informasi. Judul-judul penelitian dalam 

topik ini masih berkisar mengenai persepsi pengguna mengenai profesi pustakawan, 

meskipun penelitian mengenai topik ini sudah jarang dilakukan namun baik bagi 

perpustakaan dan untuk profesi pustakawan mengetahui pandangan masyarakat 



 9 

(pengguna). Selain itu profesi pustakawan bisa dinilai dari eksistensi mereka dalam 

berkarya.  

Banyak kajian dibidang SDM ini yang belum tersentuh misalnya keikutsertaan 

dalam organisasi profesi 

Tidak kalah menarik adalah penelitian mengenai kinerja pustakawan dalam 

memberikan layanan kepada pengguna, penelitian ini menilai bagaimana kinerja 

pustakawan yang ada saat ini. Meskipun banyak pustakawan bisa dikategorikan 

professional ketika bekerja dan selalu mengedepankan pengguna, namun ada pula 

pustakawan yang kurang antusias dalam pekerjaannya. Di Indonesia penelitian 

mengenai kinerja pustakawan masih cukup sering dijumpai pada tulisan-tulisan dalam 

ranah IIP.  

Nomor tiga terbanyak kelompok topik penelitian skripsi IIP adalah mengenai 

layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan menjadi topik pemilihan pada skripsi 

mahasiswa sangat bervariasi, mulai dari layanan koleksi perpustakaan dan 

ketersediaannya demi menyediakan koleksi yang cocok dan memadai bagi 

penggunanya. Dalam topik-topik mengenai koleksi dan layanan koleksi menggunakan 

konsep-konsep dan kebijakan dalam pengembangan koleksi (collection development), 

katalogisasi dan pengadaan (cataloguing and acquisition). Dalam kegiatan ini dibahas 

mengenai bagaimana perpustakaan mengadakan koleksi perpustakaan. Lebih lanjut 

topik ini bisa dikembangkan ke kegiatan weeding, metode pengembangan koleksi, 

teknik dan metode penilaian suatu koleksi, statistik penggunaan, isu-isu seputar harga 

koleksi, hubungan antara perpustakaan dan vendor, dan akses ke koleksi. Dalam 

setiap kesempatan pembahasan mengenai pengembangan koleksi untuk menunjang 

layanan suatu perpustakaan banyak dikaji dalam berbagai macam penelitian yang 

disampaikan dalam beberapa acara ilmiah seperti konferensi, workshop, seminar, dan 

lain-lain. Perkembangan dari era text ke elektronik juga memberikan pengaruh kepada 

pengembangan koleksi perpustakaan baik dalam hal kebijakan maupun metode. 

Muncul juga isu-isu mengenai privacy dan authorship pada koleksi online / elektronik 

seringkali muncul berbarengan dengan koleksi elektronik.   

Dalam layanan termasuk juga penelitian layanan OPAC, layanan referensi, 

layanan seluler, dan koleksi e-reference. Efektivitas, pemanfaatan, kualitas bebagai 

macam layanan  yang terdapat diperpustakaan banyak diteliti oleh mahasisa IIP. 

Namun banyak area yang bisa dikaji dalam layanan OPAC dan referensi, misalnya 

dari sisi user interface design dan usability dari OPAC. Usability dan user interface 
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dalam OPAC dinilai penting untuk membantu user ketika mengoperasikan OPAC dan 

kemudahan dalam beriteraksi dengan komputer. Selanjutnya pembuatan design 

interface yang baik menjembatani antara pengguna dan teknologi sehingga 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi eror. Banyak toolkit yang bisa digunakan 

untuk menilai sebuah desain interface dari sebuah teknologi yang bisa diaplikasikan 

dalam penelitian.  

Berkaitan dengan user interface, information retrieval yang melibatkan sistem 

pengindeksan pada sebuah database (OPAC) juga bisa dijadikan kajian dalam IIP, 

metadata, serta sistem pemilihan dan penggunaan subyek dalam penelusuran sampai 

pada pendidikan pemakai untuk memaksimalkan penggunaan OPAC. Meskipun 

banyak penelitian di bidang LIS lebih fokus kepada pengguna, namun kajian-kajian 

human computer interaction merupakan kajian yang juga banyak dilakukan di era 

teknologi informasi.  

Layanan referensi dibahas di dua judul penelitian dengan fokus pada persepsi 

dan yang kedua membahas mengenai efektifitas e-reference. Layanan referensi yang 

menonjolkan pada pustakawan referense atau pustakawan subyek banyak berperan di 

perpustakaan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan akademik dan penelitian. 

Pustakawan reference mampu memberikan bantuan untuk pencarian sumber-sumber 

informasi sesuai dengan subyek spesialisnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

pustakawan referensi bukan penjaga koleksi referensi namun harus bisa bertindak 

sebagai penghubung antara sumber informasi dengan pengguna. Banyak topik-topik 

berkaitan dengan layanan referensi yang bisa dikaji dalam lingkup IIP, misalnya jika 

dikaitkan dengan maraknya penggunaan web 2.0, dan ini bisa digunakan sebagai 

salah satu media bagi para pustakawan referensi untuk menjalin hubungan antar 

pustakawan maupun dengan user. Salah satu contoh penggunaan web 2.0 berbayar 

yang difokuskan untuk para pustakawan adalah http://springshare.com/ yang banyak 

diadopsi oleh perpustakaan untuk bertukar pengetahuan dan informasi. Selanjutnya 

pustakawan referensi bisa menggunakan media instant messenger untuk melayani 

pengguna. Selain itu kajian mengenai layanan referensi masih banyak yang belum 

tersentuh oleh mahasiswa IIP, hal ini dikarenakan kurang kuatnya pengetahuan 

mahasiswa akan konsep dan cakupan serta penelitian diranah layanan referensi.  

Topik penelitian yang banyak dipilih oleh mahasiswa IIP selanjutnya adalah 

mengenai marketing dan promosi. Topik-topik ini sudah sejak lama diaplikasikan 

pada penelitian di IIP, dan menurut hasil analisa data, topik pemasaran dan promosi 

http://springshare.com/
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tidak begitu banyak diambil oleh mahasiswa. Dalam penelitian ini banyak digunakan 

teori-teori dari ekonomi, terutama pemasaran. Kegiatan promosi tidak banyak dilirik 

karena sampai saat ini kebanyakan kegiatan promosi dan marketing diperpustakaan 

tidak sekencang organisasi profit, dan banyak perpustakaan yang kurang 

memperhatikan kegiatan tersebut karena kendala dana. Meskipun banyak penelitian 

yang mengaplikasikan teori yang diadopsi dari kajian ekonomi dan pemasaran namun 

dalam penelitian mahasiswa mencoba untuk melihat secara nyata kegiatan marketing 

ini dari perspektif organisasi non profit dan disesuaikan dengan kebutuhan 

perpustakaan.  

Topik penelitian selanjutnya adalah diwilayah knowledge management. Dalam 

wilayah IIP knowledge management merupakan salah satu bahasan terbaru mengikuti 

perkembangan data, informasi, knowledge dan teknologi informasi. Topik-topik 

penelitian dalam knowledge management dan knowledge sharing sudah mulai 

dilakukan sejak 2 tahun kebelakang dan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. 

Hampir diseluruh program LIS juga memasukkan kajian knowledge management 

untuk memperkaya topik penelitian.  

Dari judul penelitian mengenai knowledge sharing, hanya sedikit yang 

menggunakan perpustakaan sebagai obyek, hal ini berkenaan dengan masih 

sedikitnya perpustakaan yang berbasis pengetahuan. Ditambah dengan kajian 

knowledge management itu sendiri yang lebih fokus ke pengelolaan pengetahuan 

pada organisasi (secara umum) karena pada dasarnya seluruh orgaisasi bisa 

menerapkan knowledge management. 

Di dunia perpustakaan, penelitian dengan topik umum knowledge management 

masih sedikit dilakukan, terutama implementasinya di perpustakaan. Hal ini 

disebabkan tidak banyak mata kuliah yang membahas knowledge management secara 

utuh, meskipun pada akhir 2000an sudah mulai bermunculan mata kuliah knowledge 

management dalam kurikulum LIS. Namun sebaliknya diluar negeri, penelitian 

knowledge management sudah muncul sejak akhir 90an dan sampai saat ini masih 

merupakan isu menarik untuk diteliti.  

Fokus penelitian dalam knowledge management sangat bervariasi, bisa dilihat 

dari sisi knowledge sharing baik proses dan metode, penggunaan web 2.0 sebagai 

media sharing knowledge, keberadaan community of practice dalam menciptakan 

inovasi, penggunaan portal dan webbased data warehouse sebagai knowledge 

repositories, social network analysis, dan tacit knowledge acquisition.  
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Topik-topik seputar information literasi dan minat baca diwakili oleh 9.45% 

judul dari seluruh topik penelitian di DIP. Penelitian literasi informasi diaplikasikan 

pada siswa, guru siswa penyandang cacat, pada pustakawan, pada orang tua, dan 

mahasiswa. Sedangkan untuk minat baca, berhubungan dengan peran orang tua dalam 

menumbuhkan minat baca, serta menonton film dan minat baca. Dalam era informasi, 

literasi informasi sangat penting untuk di asah, berkenaan dengan bagaimana 

seseorang mampu menelusur, menemukan,  menganalisa, dan menggunakan 

informasi yang sesuai kebutuhan mereka. Saat ini banyak perpustakaan yang 

memberikan layanan literasi informasi baik berupa training dan user education untuk 

meningkatan literasi informasi bagi para pengguna dengan tujuan agar kegiatan 

penemuan informasi lebih efektif.  

Kajian mengenai literasi informasi antara lain berkenaan dengan standar literasi 

informasi dan kegiatan perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi, serta 

tenaga professional penyedia training literasi informasi. Dari hasil-hasil penelitian 

yang sudah dihasilkan mengenai literasi informasi pada para pengguna perpustakaan 

bisa dijadikan pijakan bagi perpustakaan untuk membuat program literasi informasi 

yang cocok untuk kebutuhan penggunanya. Selain itu penelitin bisa dilakukan dengan 

membuat penilaian mengenai layanan literasi informasi baik yang dilakukan oleh staf 

perpustakaan maupun dalam bentuk web based online tutorial. 

Topik berikutnya yang berkenaan dengan internet dan e-learning, terutama 

pemanfaatannya sebagai sumber informasi. Topik-topik ini dipilih oleh mahasiswa 

IIP sebesar 12%. Pemanfaatan internet sebagai media penunjang belajar, e-learning 

sebagai salah satu media belajar, self efficacy pengguna internet, contoh kategori 

penelitian diwilayah internet. Jika dilihat lebih jauh lagi, tidak banyak variasi yang 

penelitian yang telah dibuat padahal banyak sekali topik kajian internet dan e-learning 

dalam ingkup IIP.  

Temu balik informasi sangat dominan dalam penemuan informasi melalui 

internet, bagaimana mesin-mesin pencari menyajikan informasi yang sesuai dengan 

kata kunci. Selanjutnya mengenai tampilan antar muka sebuah website dan lay out 

design yang mudah digunakan oleh pengguna. Berkenaan dengan pengelompokan dan 

penyusunan informasi dalam website (information architecture), isi informasi yang 

tersedia melalui internet. Web 2.0 juga menjadi topik penelitian menarik saat ini 

terutama sumbangannya pada dunia perpustakaan dan informasi, bagaimana 
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penggunaan web 2.0 ini dalam penyebaran informasi, layanan perpustakaan, dan 

untuk keperluan riset.  

Dalam lingkup e-bisnis, internet juga memiliki peran yang sangat penting, 

website sebagai salah satu bentuk e-bisnis yang ada saat ini, dan bagaimana 

perpustakaan membangun website mereka sebagai pendukung / wakil dari 

perpustakaan manual, jadi disini kaidah-kaidah dan teori-teori e-bisnis bisa 

digunakan.   

Untuk topik penelitian lain-lain terdiri dari topik berkaitan dengan kearsipan, 

gender studi, pendidikan pemakai di perpustakaan sekolah, studi mengenai lulusan 

IIP, plagiarisme, pembinaan perpustakaan desa, dan game online. Salah satu alasan 

topik-topik berkenaan dengan dokumentasi dan kearsipan masih jarang dilirik oleh 

mahasiswa karena terbatasnya mata kuliah dibidang tersebut, di IIP hanya Pengantar 

Kearsipan dan Pengantar Dokumentasi. Selain itu kurangnya referensi dengan topik-

topik kearsipan dan dokumentasi menambah rendahnya minat mahasiswa dalam 

penelitian di topik ini. Jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini dimana kebutuhan 

akan majemen dokumen dan arsip sangat tinggi untuk mensuport kegiatan organisasi 

maka akan lebih baik jika lebih banyak mahasiswa yang akan meneliti di bidang ini.  

Penelitian dibidang dokumentasi dan arsip juga bisa dilakukan dari sisi 

knowledge management, dimana dalam konsep KM mengenai eksplisit knowledge 

membuthkan sistem manajemen dokumen yang baik untuk menampung seluruh 

eksplisit knowledge organisasi. 

Salah satu topik penelitian yang diangkat adalah mengenai perilaku bermain 

game. Saat ini game sudah menjadi bagian hidup bagi banyak generasi muda, baik 

untuk dimainkan dikala senggang maupun untuk hiburan. Banyak peprustakaan 

memuka layanan game pada perpustakaan umum demi memenuhi kebutuhan 

penggunanya. Perpustakaan di Austraia, Amerika sudah memasukkan unsur game ke 

dalam layanan mereka dan ternyata ini mampu digunakan sebagai daya tarik agar 

banyak yang datang ke perpustakaan. Bahkan kegiatan gaming on the librray ini 

seringkali dijadikan ajang perlombaan oleh perpustakaan. Respon pengguna juga 

sangat baik dengan penambahan layanan pada perpustakaan.  

 

Kesimpulan & Saran 

Topik-topik penelitian pada skripsi mahasiswa IIP FISIP Universitas Airlangga 

cukup beragam, mulai dari perilaku informasi, SDM serta kinerjanya, layanan 
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perpustakaan, internet dan e-learning, promosi, literasi & minat baca, serta knowledge 

management. Hal ini didukung oleh mata ajaran-mata ajaran yang sesuai dengan 

topik-topik tersebut. Namun untuk pengembangan keilmuan IIP diharapkan 

kedepannya mahasiswa dapat lebih melebarkan topik penelitian mereka menginggat 

IIP adalah ilmu yang interdisipliner antara ilmu informasi, perpustakaan, manajemen, 

dan teknologi informasi. Saat ini memang masih sedikit penelitian yang melibatkan 

topik-topik seputar teknologi informasi baik untuk penciptaan maupun penemuan 

kembali informasi. 

Kedalaman penelitian juga perlu digali, misalnya dalam proses pencarian 

informasi agar tidak berhenti sampai dengan proses ketika informasi ditemukan, tetapi 

juga menggali informasi yang ditemukan, kepuasan terhadap informasi tersebut, serta 

kecocokan informasi dengan yang diharapkan. Jadi isi informasi juga memungkinkan 

untuk digali dalam penelitian.  

Begitu juga dalam penelitian-penelitian knowledge dan information sharing, 

agar diperjelas lagi content (isi) knowledge / informasi yang disharingkan, sehingga 

hasil penelitian yang didapatkan bisa bervariasi dan lebih bermanfaat.  

Untuk penelitian selanjutnya, akan dikembangakan pula beberapa topik 

penelitian berkenaan dengan, penggunaan kata kunci pada penelitian mahasiswa IIP, 

penggunaan teori dan sitasi, serta pemilihan sumber informasi pada penelitian 

mahasiswa IIP. 
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