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Latar belakang penelitian ini adalah bahwa untuk menghadapi era globalisasi dimana 

persaingan semakin ketat di berbagai aspek termasuk dalam hal teknologi informasi di bidang 

perpustakaan. Untuk merespon kondisi ini perpustakaan di Indonesia diharapkan selalu 

meningkatkan kreativitas dalam meningkatkan mutu layanannya agar dapat bersaing dan 

beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Untuk itu perpustakaan dalam 

hal ini khususnya di SMPN 5 Ponorogo tidak dapat lagi dikelola secara konvensional tetapi 

membutuhkan upgrade sehingga dapat menyediakan kualitas layanan yang lebih baik. Untuk 

mencapai hal tersebut diperlukan standar kualitas layanan yang terstruktur dan baik yang dapat 

dijadikan pedoman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) strategi apa yang digunakan dalam 

pengembangan kualitas layanan perpustakaan digital di SMPN 5 Kec. Ponorogo; 2) Hambatan 

dalam pengembangan kualitas layanan perpustakaan digital dan upaya penyeleseiaannya; 3) 

terakhir adalah untuk mengetahui implikasi dari upaya pengembangan kualitas layanan 

perpustakaan digital di SMPN 5 Kec. Ponorogo.  

Bentuk pendekatan dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena memang 

objek dalam kondisi alamiah (yang berarti observasi yang digunakan adalah non-partisipant). 

Jenis penelitian mengguanakan studi kasus, yakni penulis sebagai pengumpul, penafsir dan 

penganalisis data untuk kemudian disimpulkan. Wawancara yang digunakan oleh penulis 

adalah semi-terstruktur, yaitu terdapat pedoman, tetapi jika dibutuhkan, akan fleksibel 

menyesuaikan kondisi. Pengujian keabsahan penulis lakukan dengan: 1) keikutsertaan yang 

diperpanjang; 2) keajegan observasi; 3) triangulasi (sumber); 4) diskusi dengan teman sejawat. 

Hasil penelitian pola pengembangan kualitas layanan perpustakaan digital di SMPN 

5 Kecamatan Ponorogo, meliputi : 1) bentuk strategi yang digunakan dalam pengembangan 

kualitas layanan, mereka telah melakukan Normann’s Service Management Sistem, dimana 

pengembangan kualitas layanan didasarkan pada interaksi dengan pengunjung perpustakaan 

baik fisik maupun non fisik; 2) Hambatan yang paling terasa dalam pengembangan 

perpustakaan digital SMP Negeri 5 Kecamatan Ponorogo ini adalah dari sisi sumber daya 

manusianya, file yang kurang lengkap dan hak cipta sementara cara penyeleseiannya adalah 

dengan pelatihan sumber daya manusia, filterisasi ulang file yang terkena hak cipta; 3) Untuk 

dampak dari pengembangan kualitas layannan di perpustakaan digital di SMPN 5 Kec. 

Ponorogo diantaranya adalah pihak pustakawan akan memngefektifkan dan efisiensi tugas, 

untuk warga sekolah secara umum dan siswa akan menghemat biaya terkait tentang informasi, 

dan untuk guru akan mempermudah dalam penyampaian materi mata pelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kualitas dan mutu pendidikan 

nasional menjadi salah satu prioritas yang mendapat 

perhatian dari pemeritnah RI. Jika didasarkan pada 

Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, maka tujuan 

pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, memiliki pegetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.1 

Kemudian sebagai perwujudan keseriuasan tersebut 

adalah dengan disahkannya Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menjadi 

dasar pijakan bagi penyelenggaraan pendidikan 

nasional. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

menyatukan bahwa perpustakaan adalah bagian dari 

                                                           
1 Sumantri, Panduan Penyelenggara Perpustakaan Sekolah 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 1 
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sarana prasarana yang wajib dimiliki oleh 

sekolah/madrasah.2 Dengan demikian jelas bahwa 

perpustakaan merupakan  salah satu sarana dan 

prasarana yang pendidikan yang strategis dan 

mempengaruhi mutu pendidikan.  

 Perpustakaan di lembaga pendidikan 

memiliki peran penting dalam Pengembangan kualitas 

pendidikan, bahkan bisa dikatakan bahwa kualitas 

sekolah bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya. 

Dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan disebutkan bahwa setiap 

sekolah/madrasah harus menyelanggarakan 

perpustakaan yang memenuhi standar nasional 

perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional 

Pendidikan.  Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa 

perpustakaan dikatakan sesuai dengan standar, jika 

memenuhi: (2) Perpustakaan wajib memiliki koleksi 

buku teks wajib pada satuan pendidikan yang 

bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk 

melayani semua peserta didik dan pendidik; (5) 

Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan 

                                                           
2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Indonesia Pasal 42 (Kemenag.go.id, diakses 26 

September 2018). 
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perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi; (6) Sekolah mengalokasikan dana paling 

sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah 

atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja 

modal untuk pengembangan perpustakaan.3 

Salah satu jenis perpustakaan yang 

menggunakan teknologi informasi dan  komunikasi 

dalam kegiatan pelayanannya adalah jenis perpustakaan 

digital. Menurut Ismail Fahmi, perpustakaan digital 

adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat 

hardware dan software, kol eksi elektronik, staf 

pengelola, pengguna, organisasi, mekanisme kerja, serta 

layanan dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi 

informasi. Dengan sistem digital ini suatu perpustakaan 

mempunyai kelebihan dalam menghemat ruangan, 

akses ganda dalam menggunakan koleksi, tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu, koleksi dapat berbentuk 

multimedia dan biaya akan lebih murah.4 

Tujuan  mengembangkan  sebuah  

perpustakaan  digital  dengan  semua  kelebihannya,  

diantaranya adalah: (1) Mudah dan cepat dalam  
                                                           

3 Ilham Mashuri, Mengelola Perpustakaan Sekolah, Problem 

dan Solusinya (Yogyakarta: Naila Pustaka, 2012), 5. 
4 Ibid. 
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mencari informasi yang dibutuhkan dan diinginkan, 

sehingga lebih menghemat waktu dan lebih efektif 

dalam memperoleh pengetahuan; (2)  Koleksi yang 

disimpan dalam bentuk digital/elektronik dapat dirawat 

jauh lebih lama dibanding sistem penyimpanan non 

digital yang banyak dipengaruhi faktor alam, 

berdampak pada biaya pengadaan koleksi yang dapat 

diminimumkan; (3) Perpustakaan digital tidak  

memerlukan  banyak perangkat, seperti:  video player, 

DVD/VCD player, tape recorder, microfilm reader, dll, 

dikarenakan hampir seluruh media koleksi telah 

dikonversi dalam bentuk  digital  yang  dapat  diakses  

oleh  komputer  perpustakaan;  dan  (4)  Dengan  

koleksi  digital, perpustakaan  lebih  mudah  dalam  

sharing  data  atau  informasi  kepada  pengguna  atau  

mitra  kerja lainnya.5 

Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang 

Perpustakaan mengamanatkan dalam pengembangan 

dan secara sosiologis semua orang mengakui 

pentingnya perpustakaan demi kualitas lembaga 

pendidikan. Meskipun demikian, eksistensi 

                                                           
5 Agus Yazid Kurniawan, “Pengelolaan Perpustakaan Digital di 

SMA 1 Yogyakarta,” (Skripsi, UNY, Yogyakarta, 2012), 3. 
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perpustakaan dirasa masih kurang. Menurut survei yang 

dilakukan oleh Rebbeca Knuth, peran perpustakaan di 

negara-negara berkembang kurang disadari dan belum 

menjadi prioritas. Hal tersebut terlihat dalam minimnya 

fasilitas perpustakaan; kurangnya staf yang terlatih; 

kualitas bahan pustaka yang buruk, sehingga 

perpustakaan hanya berperan sebagai pelengkap, bukan 

sebagai pusat proses pendidikan. Bahkan secara 

gamblang, Lasa Hs. menjelaskan bahwa di beberapa 

sekolah, perpustakaan dibiarkan menderita. Kurikulum 

sering diganti, guru-guru berulang kali ditatar, dan 

kepala sekolah sampai jemu mengikuti   penataran 

manajemen sekolah, tetapi nasib perpustakaan tidak 

tersentuh.6 

Pada era teknologi informasi, perpustakaan 

digital merupakan salah satu konsekuensi dari kemajuan 

perkembangan komputer dan internet. Untuk itu, 

diperlukan suatu konsep yang jelas untuk memberikan 

jaminan dan kepastian layanan kepada pengguna dalam 

memperoleh layanan yang berkualitas dari pemberi 

layanan perpustakaan digital tersebut. Kualitas 
                                                           

6 Aditirto, I. U. Metadata: Pengatalogan untuk abad ke-21. 

Pendit, Perpustakaan digital: Perspektif Perguruan Tinggi Indonesia 

(2005, Jakarta: Universitas Indonesia), 119. 
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pelayanan perpustakaan digital harus memperhatikan 

kriteria layanan sebagai konsep evaluasi pemanfaatan 

layanan, yaitu bukti fisik, daya tanggap, kehandalan, 

jaminan dan empati dari pengelola terhadap pengguna, 

agar tercapai jaminan manfaat bagi kebutuhan 

pengguna layanan perpustakaan digital. Oleh karena itu, 

untuk mencapai kriteria konsep layanan tersebut, maka 

setiap pengelola yang mengembangkan perpustakaan 

digital dihadapkan pada masalah akses layanan yang 

diberikan, dan sumber daya manusia serta 

memperhatikan hambatan-hambatan yang menjadikan 

kendala utama dalam mengelola perpustakaan digital. 

Perpustakaan di SMPN 5 Ponorogo 

merupakan suatu unit kerja dari SMPN 5 Ponorogo. 

Adanya perpustakaan ini tidak berdiri sendiri, namun 

merupakan unit kerja dari suatu lembaga pendidikan. 

Berdasarkan pernyataan Kepala Perpustakaan SMPN 5 

Ponorogo, perpustakaan mereka hampir memenuhi 

standar ideal. Hal tersebut dibuktikan dengan 

terpenuhinya mayoritas indikator akreditasi 

perpustakaan. Mulai dari koleksi, sarana prasarana, 

pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, 

penyelenggara dan pengelolan serta komponen penguat 
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dari perpustakaan SMPN 5 Ponorogo ini sudah 

mumpuni. Desain ruangan perpustakaan juga terkesan 

santai, terdapat banyak handy craft siswa yag dipajang 

di berbagai sudut. Koleksi yang ada di perpustakaan 

SMPN 5 Ponorogo ini tergolong variatif, dari buku 

anime, novel, hingga buku mata pelajaran wajib. 

Perpsutakaan ini memiliki 3 personel, yang selalu 

diberdayakan secara kualitas oleh pihak sekolah. 

Layanan di perpustakaan SMPN 5 Ponorogo sangat 

beragam, mulai sudah adanya otomasi perpustakaan, 

adanya study club yang berorientasi pada kualitas 

perpus, layanan hotspot, pembentukan blogger sekolah, 

dan terakhir adalah layanan perpustakaan digital. Sudah 

banyak bahan pustaka atau referensi yang didigitalisasi, 

walaupun belum semuanya.7 

Beliau menambahkan bahwa perpustakaan 

SMP Negeri 5 dulu pernah dalam kondisi yang tidak 

diprioritaskan, terbukti dari penggabungan 

perpustakaan dan lab bahasa, kurangnya koleksi, 

minimnya fasilitas perpustakaan, kurangnya kualitas 

bahan pustaka, dan yang terpenting adalah kurangnya 

peran perpustakaan pada sekolah, jadi perpustakaan 

                                                           
7 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/12-III/2019. 
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hanya sebagai pelengkap.8 Berdasarkan kondisi 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang “Pola Pengembangan Kualitas Layanan 

Perpustakaan Digital di SMPN 5 Ponorogo”.  

B. Fokus Penelitian 

Karena keterbatasan waktu dan biaya, penulis 

hanya fokus untuk meneliti tentang: 

1. Strategi yang digunakan oleh pelaksana 

perpustakaan SMPN 5 Ponorogo dalam 

mengembangkan kualitas jasa layanan digitalnya; 

2. Faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya 

dalam pengembangan kualitas layanan perpustakaan 

digital; 

3. Dampak dari pengembangan kualitas layanan 

perpustakaan digital yang dilakukan sebelumnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pengembangan kualitas layanan 

perpustakaan digital di SMPN 5 Ponorogo? 

                                                           
8 Ibid.  
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2. Apa saja faktor penghambat dan upaya 

penyelesaiannya dalam pengembangan kualitas 

layanan perpustakaan digital di SMPN 5 Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak dari upaya pengembangan 

kualitas layanan digital di SMPN 5 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan kualitas 

layanan perpustakaan digital di SMPN 5 Ponorogo; 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan upaya 

penyelesiannya dalam pengembangan kualitas 

layanan perpustakaan digital di SMPN 5 Ponorogo; 

3. Untuk mengetahui dampak dari upaya 

pengembangan kualitas layanan digital di SMPN 5 

Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

kajian mengenai Pola Pengembangan Kualitas 



10 
 

Pelayanan Perpustakaan Digital (Studi Kasus di 

SMPN 5 Ponorogo) 

2. Manfaat Praktis 

Hasil- hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 

a. Bagi Penulis  

Sebagai bahan tambahan pengetahuan 

dan mengambangkan pengalaman penulis 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

Pengembangan kualitas layanan perpustakaan 

digital. 

b. Bagi Pembaca  

Sebagai masukan dan sumbangan 

fikiran bagi sekolah lain dalam rangka 

meningkatkan layanan perpustakaan digital, 

untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan uuntuk 

mempermudaah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan penyusunan proposal ini di bagi menjadi 
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beberapa bab yag dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang sistematis, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari 

latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian Teori, berisi landasan teoritik dan atau 

telaah pustakayang berfungsi 

mengetengahkann kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai penelitian. Bab ini terdiri 

dari konsep perpustakaan digital,  strategi 

Pengembangan kualitas layanan, faktor 

penghambat dan pendukung daalam 

penignkatan kualitas layanan perpustakaan 

digital, beserta dampak dari Pengembangan 

kualitas layanan perpustakaan digital. 

Bab III: Metode Penelitian, berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 
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Bab  IV: Temuan Penelitian, berisi paparan data  yang 

meliputi deskripsi data umum dan kusus. 

Deskripsi data umum merupakan profil 

sekolah dan perpustakaan SMPN 5 Kecamatan 

Ponorogo. Data khusus merupakan paparan 

data mengenai strategi yang digunakan oleh 

perpustakaan dalam Pengembangan kualitas 

layanan digitalnya; faktor penghambat, cara 

penyelesian, serta dampak dari Pengembangan 

Kualitas Layanan Perpustakaan Digital di 

SMPN 5 Ponorogo . 

BAB V: Pembahasan, bagian ini memuat gagasan 

peneliti terkait dengan pola-pola, kategori, 

posisi temuan terhadap temuan-temuan 

sebelumnya, penafsiran, dan penjelasan dari 

temuan yang diungkap di lapangan. Pada 

bagian ini, kajian teori yang ditulis pada bab ii 

dijadikan sebagai pisau analisis terhadap data 

yang ditulis pada bab iv. 

BAB VI: Penutup, mempermudah pembaca dalam  

menggambarkan intisari. Dalam bab ini berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN DAN ATAU 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Ani Hani Fatunisa, melakukan penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Perpustakaan Digital di 

SMA Negeri 1 Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber 

informasi dalam penelitian ini adalah guru, siswa, 

pustakawan, dan kepala sekolah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) pemanfaatan perpustakaan 

digital yang dilakukan guru dan siswa diketahui hasil 

sebagai berikut: Guru dan siswa memanfaatkan 

perpustakaan digital untuk keperluan pencarian 

informasi sebagai bahan bacaan, bahan tugas, dan 

hiburan. Alokasi yang digunakan guru adalah 1-2 kali 

akses dalam satu bulan sesuai dengan kebutuhan, 

sedangkan siswa yaitu 1-12 kali akses dalam satu bulan 

sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan 

pemanfaatan perpustakaan digital di SMAN 1 

Yogyakarta oleh guru dan siswa masih belum maksimal 

dikarenakan guru dan siswa yang  memanfaatkan masih 
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melakukan kegiatan mengakses informasi di area 

sekolah saja, selain itu masih banyaknya guru dan siswa 

yang tidak memanfaatkan perpustakaan digital bahkan 

terdapat siswa yang tidak mengetahui adanya program 

ini; (2) kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah 

databasekoleksi digital, jaringan internet belum 

maksimal, kurangnya motivasi guru dan siswa untuk 

memanfaatkan perpustakaan digital, dan minimnya 

pengetahuan tentang teknologi serta tata cara 

penggunaan perpustakaan digital; (3) solusi yang 

ditetapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 

adalah pelatihan IT, penambahan koleksi, penambahan 

jaringan, dan penambahan unit komputer.   

Heriadi, melakukan penelitian dengan judul 

“Kualitas Pelayanan Perpustakaan Digital Pada SMA 

Negeri 2 Banda Aceh”. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

tujuan mendeskripsikan kualitas pelayanan 

perpustakaan digital. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: (1) pengelolaan perpustakaan digital di SMA 

Negeri 2 Banda Aceh pada saat ini belum dikelola 

sesuai dengan kriteria kualitas layanan. Hali ini 
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dikarenakan, adanya keterbatasan akan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi 

informasi. (2) akses layanan perpustakaan digital juga 

masih belum dapat dipergunakan oleh pengguna dengan 

maksimal dikarenakan layanan yang ada masih bersifat 

lokal. (3) perpustakaan digital pada SMA Negeri 2 

Banda Aceh memerlukan biaya yang besar sehingga 

menghambat pengembangan dan pengelolaan 

perpustakaan digital. Hingga akhirnya disarankan agar 

memperhatikan sumber daya manusia sebagai 

pengelola, sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan 

pada perpustakaan digital sekolah. 

Penelitian Syaeful Anas Aklani dan Ade 

Pratama, dengan judul “Implementasi dan Perancangan 

Perpustakaan Online (Digital Library) Dengan SLIMS 

(Senayan Library System) Untuk Otomasi Kebutuhan 

Penggunaan Studi Kasus Perpustakaan STKIP PGRI 

Sumbar” yang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

automatisasi perpustakaan digital sangat membantu 

dalam hal pencarian judul buku dan katalog buku, 

dengan adanya sistem ini sangat membantu mahasiswa, 

pengunjung perpustakaan dan pegawai perpustakaan 
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dalam manajemen perpustakaan, sehingga dengan 

mudah aplikasi dapat di akses melalui internet dengan 

sistem online. 

Dapat disimpulkan bahwa posisi penelitian 

ini lanjutan dari penelitian sebelumya. Pemanfaatan 

telah dijelaskan oleh Ani, kemudian Heriadi 

menjelaskan tentang kualitas dari perpustakaan digital 

di SMA 2 Banda Aceh, lalu Syaeful Aklani dan Ade 

Pratama menerangkan salah satu media utama dalam 

aplikasi perpustakaan digital yakni SLIMS. Maka 

sangat wajar jika penulis membuat penelitian tentang 

pola pengembangan kualitas layanan perpustakaan 

digital di SMPN 5 Ponorogo ini. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Kualitas, Layanan dan Kualitas 

layanan 

a. Definisi Kualitas 

Menurut  Fandy  Djiptono, beberapa  

definisi  kualitas yang sering dijumpai antara 

lain kesesuaian dengan persyaratan atau 

tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, 

perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, 
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bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap 

saat, melakukan segala sesuatu secara benar 

sejak awal dan sesuatu yang membahagiakan 

pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada 

pengalaman actual pelanggan atau pelanggan 

terhadap produk atau jasa yang diukur 

berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut.1 

Crosby yang dikutip Zulian Yamit 

menyatakan kualitas sebagai kesempurnaan dan 

kesesuaian terhadap persyaratan. Kualitas dan 

layanan memainkan peranan penting dalam 

pemasaran semua produk, dan terutama 

menjadi hal penting dalam banyak industri 

karena merupakan pembeda yang paling efektif 

bagi sejumlah produk/jasa.2 

Nurhasyimad menyatakan  bahwa pada 

dasarnya  kualitas mengacu  pada  pengertian  

pokok  yaitu  kualitas  terdiri  dari sejumlah 

                                                           
1 Fandy Tjiptono dan Natasia Diana, Total Quality 

Management (Yogyakarta: Andi, 2009), 2. 
2 Zulian Yamit. Manajemen Kualitas Produk & Jasa. Cet. 5. 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 2. 
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keistimewaan produk/jasa, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan yang dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas 

merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  

berpengaruh  terhadap  jasa, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan.3  

Lembaga tentunya juga akan saling 

berkompetisi untuk meningkatkan kualitas 

produk/jasa yang ditujukan untuk pemenuhan 

dan dalam rangka memuaskan kebutuhan serta 

keinginan pelanggan sasaran. Menurut Kotler 

dan Keller (2009: 41) ada tiga langkah yang 

dapat diambil lembaga jasa untuk 

meningkatkan kendali kualitas layanan jasa 

yaitu sebagai berikut:4  

1) Berinfestasi dalam prosedur ketenaga 

kerjaan dan pelatihan yang baik, merekrut 

karyawan yang tepat dan memberikan 

pelatihan yang bagus adalah hal  yang 

                                                           
3 Ibid. 
4 Philip Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 

2, Terj. Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2009), 41. 
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sangat  penting.  Karyawan  yang terlatih  

dengan  baik memiliki enam karakteristik 

yaitu: 

a) Kompetensi: memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan; 

b) Kesopanan: ramah, sopan, dan 

menghargai orang lain; 

c) Kredibilitas: dapat dipercaya; 

d) Keandalan: melaksanakan layanan secara 

konsisten dan akurat; 

e) Responsivitas: merespon permintaan 

dan masalah pelanggan dengan cepat; 

f) Komunikasi:  berusaha  memahami  

pelangggan  dan  berkomunikasi dengan 

jelas. 

2) Menstandarisasikan proses kinerja jasa 

diseluruh organisasi; 

3) Mengamati kepuasan pelanggan: 

menerapkan system saran dan keluhan, 

survei pelanggan, dan berbelanja 

perbandingan. 
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Selanjutnya, lembaga akan semakin 

menyadari dan mengakui bahwa organisasi 

secara keseluruhan harus memperhatikan 

kualitas. Setiap organisasi secara keseluruhan 

harus memperhatikan kualitas. Semua ini 

mengarahkan pengertian baru mengenai 

kualitas, yaitu tingkat dimana produk sesuai 

dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Jadi, 

kualitas merupakan ukuran sampai sejauh mana 

produk/jasa sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan, dan harapan pelanggan. 

b. Layanan 

Fandy Tjiptono mengartikan jasa 

(service) sebagai aktifitas, manfaat, atau 

kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.  

Menurut Kotler yang dikutip Toni Wijaya, 

layanan merupakan jasa atau layanan adalah 

semua tindakan atau kinerja  yang  dapat  

ditawarkan  satu  pihak  kepada  pihak  lain  
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yang  pada intinya tidak berwujud fisik dan 

tidak menghasilkan kepemilikan apapun.5 

Menurut Swasta layanan adalah 

kegiatan yang dapat didefiisikan dan bersifat 

media penghubung antara satu pihak dengan 

pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Definisi tersebut mengandung makna, bahwa 

layanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya 

sebagai penghubung antara yang diberikan 

layanan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Sedangkan menurut Kristiadi kebijakan layanan 

umum yang baik terdiri dari: layanan yang 

mencakup indikator-indikator layanan yang  

cepat  dan  tepat,  layanan  langsung bagi  

layanan  yang sifatnya sesaat, memiliki 

pedoman informasi layanan yang transparan, 

menempatkan petugas yang professional, ada 

kepastian biaya, menerapkan pola layanan 

                                                           
5 Philip Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 

2, Terj. Bob Sabran, 15. 
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terpadu (satu atap) dan melakukan survei 

atas layanan yang di berikan.6  

Kepedulian kepada pelanggan dalam 

menejemen modern telah dikembangkan 

menjadi suatu layanan yang di kembangkan 

menjadi suatu layanan  yang  terbaik  yang  di  

sebut  juga  layanan  prima.  Layanan prima 

yang di kemukakan oleh Barata adalah 

kepedulian kepada pelanggan dengan 

memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar 

mereka selalu loyal kepada 

organisasi/perusahaanya.7 

Membuat analisis layanan pelanggan 

merupakan langkah yang vital karena ini akan 

mendongkrak kinerja dari sebuah perusahaan. 

Analisis yang di maksud yaitu sebagai berikut: 

1) Siapa pelanggan kita; 

                                                           
6 Gary Amstrong & Philip Kotler. Dasar-dasar Pemasaran Jilid 

N/A, Terj. Alexander Sindoro dan Benjamin Molah (Jakarta: Prehalindo, 

2010), 27. 
7 Atep Adya Barata, Dasar-dasar Layanan Prima (Jakarta: PT 

Gramedika Pustaka, 2003), 27. 
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2) Bagaimana pemenuhan kebutuhan 

pelanggan; 

3) Langkah apa yang digunakan dalam 

pemenuhan harapan; 

4) Seberapa jumlah besar biaya yang 

diperlukan. 8 

Menurut   Susan   M.   Gage   untuk   

memenuhi pengharapan para pelanggan 

mencakup beberapa hal di antaranya, kualitas 

produk  dan  jasa,  aksebilitas,  serta  layanan  

pelanggan  yang  baik  dan efisien.  

pengharapan  pelanggan  diatas  juga  di  

pengaruhi  oleh  beberapa faktor, yaitu sebagai 

berikut:9 

1) Faktor Harga, Harga merupakan jumlah 

uang  yang di butuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang dan jasa serta layanan. Menurut 

Kotler dan Astrong yang di kutip oleh Wisnu 

Chandra Kristiaji harga adalah sejumlah 

                                                           
8 Ibid.  
9 Susan M. Gage, Strategi Layanan Pelanggan (Jakarta: 

Erlangga, 2006), 74-75. 
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uang yang harus di bayar  oleh  pelanggan  

untuk  memperoleh  produk.  Harga  

merupakan faktor  yang  penting  dalam  

sebuah  usaha,  karena  akan  menentukan 

berhasil atau tidaknya sebua lembaga; 

2) Produk, menurut Kotler dan Amstrong yang 

di kutip oleh Wisnu Chandra Kristiaji produk 

adalah kombinasi barang dan jasa yang di 

tawarkan  oleh  perusahaan  kepada  pasar  

sasaran.  Dalam  perpustakaan digital bidang 

ini berupa jasa yang di berikan kepada 

pelanggan; 

3) Promosi, promosi merupakan informasi   satu   

arah   yang   di   buat   untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Menurut Kotler dan Amstrong 

yang di kutip oleh Wisnu Chandra Kristiaji 

promosi adalah aktivitas 

mengkomunikasikan keunggulan produk 

serta membujuk pelanggan untuk 

membelinya. Promosi merupakan suatu 
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sarana untuk menghubungkan antara 

penjualan dengan pembeli yang bertujuan 

untuk mempermudah sampainya suatu 

informasi dari produsen kepada pelanggan; 

4) Lokasi, merupakan tempat dimana seseorang 

dapat membeli barang atau jasa yang 

diinginkan . Menurut Kotler dan  Amstrong 

yang di kutip  oleh Wisnu Chandra 

Kristiaji lokasi atau tempat meliputi aktivitas 

perusahaan agar   produk   mudah   di   

dapatkan   pelanggan. 

2. Konsep Perpustakaan Digital 

a. Definisi Perpustakaan Digital 

Perpustakaan Digital adalah sebuah 

sistem yang memiliki berbagai layanan dan 

obyek informasi yang mendukung akses obyek 

informasi tesebut melalui perangkat digital. 

Layanan ini diharapkan dapat mempermudah 

pencarian informasi di dalam koleksi obyek 

informasi seperti dokumen, gambar dan 
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database dalam format digital dengan cepat, 

tepat, dan akurat.10 

Menurut Widayawan, beberapa istilah 

yang digunakan untuk mengungkapkan konsep 

perpustakaan digital seperti perpustakan 

elektronik, perpustakaan maya, perpustakaan 

hyper, dan perpustakaan tanpa dinding. Pada 

dasarnya, perpustakaan digital itu sama saja 

dengan perpustakaan biasa, hanya saja 

memakai prosedur kerja berbasis komputer dan 

sumber informasinya digital.11 

Jaringan informasi semacam internet 

memberikan kesempatan luas untuk mengakses 

lembaga yang menyediakan informasi. Jaringan 

ini berfungsi sebagai perpustakaan yang 

dinamakan perpustakaan tanpa 

dinding.Perpustakaan digital itu tidak berdiri 

sendiri, melainkan terkait dengan sumber-

sumber lain dan layanan informasinya terbuka 

bagi pengguna di seluruh dunia. 

                                                           
10 Sismanto, “Manajemen Perpustakaan Digital”, dalam 

sismantomkpd.com, diakses pada 10 Desember 2018 pukul 18.00 WIB. 
11 Ibid. 
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Menurut Susanto dan Edy, 

penggolongan perpustakaan dapat digolongkan 

menurut jenis alat bantu proses dan koleksinya. 

Dalam jurnal Jurnal Pustakawan Indonesia 

yang berjudul Design dan Standar Perpustakaan 

Digital bahwa perpustakaan dibagi:12 

1) Perpustakaan kuno, yakni perpustakaan 

zaman dahulu yang belum memakai katalog; 

2) Perpustakaan Tradisional, merupakan 

kumpulan koleksi buku dan tidak ada otomasi 

katalog; 

3) Perpustakaan semi modern, dengan artian 

adanya katalogisasi, pengindeksan, klasifikasi 

secara manual dan automasi (ini yang oleh 

para ahli lain disebut sebagai perpustakaan 

hybrid); 

4) Perpustakaan modern, yang semuanya 

dilakukan otomasi. Alat bantu layanan dan 

pengolahannya (penekanan pada proses dan 

sarananya menggunakan peranti elektronik), 

                                                           
12 Setyo Edy dan Susanto, “Desain dan Standar Perpustakaan 

Digital”, Jurnal Pustakawan Indonesia, vol. 10, no. 2 (Bogor: 

Perpustakaan RI, 2010), 4. 
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namun sebagian besar koleksinya dalam 

bentuk cetak. 

Koleksi perpustakaan digital tidaklah 

terbatas pada dokumen elektronik pengganti 

bentuk cetak saja, ruang lingkup koleksinya 

malah sampai pada artefak digital yang tidak 

bisa digantikan dalam bentuk tercetak. Koleksi 

menekankan pada isi informasi, jenisnya dari 

dokumen tradisional sampai hasil penelusuran. 

Perpustakaan ini melayani mesin, manajer 

informasi, dan pemakai informasi. Semuanya 

ini demi mendukung manajemen koleksi, 

menyimpan, layanan bantuan penelusuran 

informasi. 

Kesimpulanya adalah perpustakaan 

digital merupakan perpustakaan yang koleksi 

digitalnya melebihi koleksi fisik dalam hal 

kuantitasnya. Di sisi lain, perpustakaan digital 

sudah menggunakan otomasi penuh dalam 

layanannya. 
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b. Proses Digitasi Perpustakaan Digital 

Suryandari mengungkapkan proses 

digitalisasi yang dibedakan menjadi tiga 

kegiatan utama, yaitu:13 

1) Scanning, yaitu proses memindai (men-scan) 

dokumen dalam bentuk cetak dan 

mengubahnya ke dalam bentuk berkas digital.  

2) Editing, adalah proses mengolah berkas PDF 

di dalam komputer dengan cara memberikan 

password, watermark, catatan kaki, daftar isi, 

hyperlink, dan sebagainya. Kebijakan 

mengenai hal-hal apa saja yang perlu diedit 

dan dilingdungi di dalam berkas tersebut 

disesuaikan dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan perpustakaan. Proses OCR 

(Optical Character Recognition) 

dikategorikan pula ke dalam pross editing. 

OCR adalah sebuah proses yang mengubah 

gambar menjadi teks. Sebagai contoh, jika 

kita memindai sebuah halaman abstrak tesis, 

                                                           
13 Gatot Subrata, “Perpustakaan Digital”, Jurnal Pustakawan 

Perpustakaan UM (Oktober 2009), 8. 
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maka akan dihasilkan sebuah berkas PDF 

dalam bentuk gambar. Artinya, berkas 

tersebut tidak dapat dioleh dengan program 

pengolahan kata. 

3) Uploading, adalah proses pengisian (input) 

metadata dan meng-upload berkas dokumen 

tersebut ke digital library. Berkas yang di-

upload adalah berkas PDF yang berisi full 

text karya akhir dari mulai halaman judul 

hingga lampiran, yang telah melalui proses 

editing. 

Di bagian akhir, ada dua buah server. 

Server pertama yaitu sebuah server yang 

berhubungan dengan intranet, berisi seluruh 

metadata dan full text karya akhir yang dapat 

diakses oleh seluruh pengguna di dalam Local 

Area Network (LAN) perpustakaan yang 

bersangkutan. Sedangkan server kedua adalah 

sebuah server yang terhubung ke internet, berisi 

metadata dan abstrak karya tersebut. Pemisahan 

kedua server ini bertujuan untuk keamanan 

data. Dengan demikian, full text sebuah karya 
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hanya dapat diakses dari LAN, sedangkan 

melalui internet, sebuah karya hanya dapat 

diakses abstraknya saja.14 

c. Insfratuktur Perpustakaan Digital 

Kebutuhan dalam perpustakaan digital 

adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan 

jaringan komputer sebagai elemen-elemen 

penting infrastruktur sebuah perpustakaan 

digital. 

1) Perangkat utama yang diperlukan dalam 

perpustakaan digital adalah computer 

personal (PC), internet (inter-networking), 

dan world wide web (WWW). Ketiga hal 

tersebut memungkinkan adanya perpustakaan 

digital. Perpustakaan digital juga memerlukan 

sistem informasi. Sucahyo dan Ruldeviyani 

mengungkapkan bahwa ada tiga elemen 

penting yang diperlukan dalam 

pengembangan sistem informasi, yaitu 

                                                           
14 Shari Buxbaum, Perpustakaan Virtual untuk Kuliah Bisnis 

Sistem Jarak Jauh, terj. Erta Dewi Kuari, cetakan pertama (Jakarta: 

Kencana, 2004), 51-55. 
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pernagkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), dan manusia (brainware).15 

2) Perangkat keras yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: (1) Web server, yaitu server 

yang akan melayani permintaan-permintaan 

layanan web page dari para pengguna 

internet; (2) Database server, yaitu jantung 

sebuah perpustakaan digital karena di sinilah 

keseluruhan koleksi disimpan; (3) FTP 

server, yaitu untuk melakukan kirim/terima 

berkas melalui jaringan komputer; (4) Mail 

server, yaitu server yang melayani segala 

sesuatu yang berhubungan dengan surat 

elektronik (e-mail); (5) Printer server, yaitu 

untuk menerima permintaan-permintaan 

pencetakan, mengatur antriannya, dan 

memprosesnya;(6) Proxy server, yaitu untuk 

pengaturan keamanan penggunaan internet 

dari pemakaipemakai yang tidak berhak dan 

                                                           
15 Ibid. 
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juga dapat digunakan untuk membatasi ke 

situs-situs yang tidak diperkenankan.16 

3) Perangkat lunak yang paling banyak 

digunakan adalah Apache yang bersifat open  

source (bebas terbuka-gratis). Untuk yang 

mengunakan Microsoft, terdapat perangkat 

lunak untuk web server yaitu IIS (Internet 

Information Sevices).  

4) Sumber daya manusia yang dibutuhkan 

dalam sistem informasi ini adalah: 

a) Database Administrator, yaitu 

penanggungjawab kelancaran basis data; 

b) Network Administrator, yaitu 

penanggungjawab kelancaran operasional 

jaringan computer; 

c) System Administrator, yaitu 

penanggungjawab siapa saja yang berhak 

mengakses system;  

d) Web Master, yaitu penjaga agar website 

beserta seluruh halaman yang ada di 

                                                           
16 Penerbit ANDI dan MADCOMS Yogyakarta, PHP & 

MySQL untuk Pemula (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), 2-9. 
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dalamnya tetap beroperasi sehingga bisa 

diakses oleh pengguna; dan 

e) Web Designer, yaitu penanggungjawab 

rancangan tampilan website sekaligus 

mengatus isi website.17 

d. Keunggulan Perpustakaan Digital dibanding 

Perpustakaan Konvensioal18 

Secara tradisional, perpustakaan 

merupakaan kumpulan koleksi fisik yang tidak 

ada otomasinya. Sebagian besar koleksinya 

akan berupa buku-buku tercetak. Mungkin juga 

ada koleksi lain seperti model, audiovisual 

(dalam format analog), mikrofilm dan atau 

mikrofis dan lain-lain. Sedangkan perpustakaan 

digital seperti telah didefinisikan pada bagian 

awal dari penelitian ini adalah perpustakaan 

yang koleksinya seluruhnya atau sebagian besar 

dalam format digital. 

                                                           
17 Ibid. 
18 Abdul Rahman Saleh, Pengembangan Perpustakaan Digital 

Edisi 2 (Bogor: Rumah QT Production, 2013), 21-23. 
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Kelebihan perpustakaan digital 

dibandingkan dengan perpustakaan 

konvensional antara lain adalah:  

1) Menghemat ruangan, karena koleksi 

perpustakaan digital adalah dokumen-

dokumen berbentuk digital, maka 

penyimpanannya akan sangat efisien. 

Harddisk dengan kapasitas 30 gigabyte atau 

disingkat GB (sekarang ukuran standar 

harddisk adalah 140 GB) dapat berisi e-book 

sebanyak 10.000 – 12.000 judul (eksemplar) 

dengan jumlah halaman buku rata-rata 500 – 

1.000 halaman. Jumlah ini sama dengan 

jumlah seluruh koleksi buku dari 

perpustakaan ukuran kecil sampai sedang. 

Sedangkan perpustakaan konvensional yang 

koleksinya berupa buku atau dokumen 

tercetak memerlukan ruangan yang besar. 

Untuk jumlah buku yang sama yaitu 12.000 

judul (eksemplar), maka diperlukan luas 

ruangan kira-kira 50 – 100 meter persegi 

(hanya untuk menempatkan fisik buku saja); 
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2) Akses ganda, kekurangan perpustakaan 

konvensional adalah akses terhadap 

koleksinya bersifat tunggal. Artinya apabila 

ada sebuah buku dipinjam oleh seorang 

anggota perpustakaan, maka anggota yang 

lain yang akan meminjam harus menunggu 

buku tersebut dikembalikan terlebih dahulu. 

Koleksi digital tidak demikian. Setiap 

pemakai dapat secara bersamaan 

menggunakan sebuah koleksi buku digital 

yang sama baik untuk dibaca maupun untuk 

diunduh atau dipindahkan ke komputer 

pribadinya (download). Pada perpustakaan 

konvensional konsep “pinjam buku” adalah 

membawa buku tersebut secara fisik ke luar 

dari perpustakaan, dan dengan demikian 

maka perpustakaan tersebut “kehilangan” 

secara fisik koleksinya jika ada yang 

meminjam, sementara konsep meminjam 

pada perpustakaan digital pengguna dapat 

mengunduh (download) salinan (copy) 

sebuah buku elektronik, sedangkan buku 
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elektronik aslinya tetap berada pada server 

perpustakaan. Dengan demikian, maka 

perpustakaan bisa “meminjamkan” koleksi 

buku elektronik dalam jumlah banyak 

sekaligus kepada pengguna perpustakaan 

digital secara bersamaan, bahkan mungkin 

pustakawan tidak pernah tahu berapa buku 

elektronik yang “dipinjam” oleh pemakainya 

(tentu saja dengan menambah fasilitas 

counter hal ini dapat diatasi dan pustakawan 

bisa menghitung jumlah pemakai 

perpustakaan digital yang mengunduh 

koleksinya); 

3) Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

Perpustakaan digital dapat diakses dari mana 

saja dan kapan saja dengan catatan ada 

jaringan komputer (computer 

internetworking) sehingga antara komputer 

server dimana koleksi perpustakaan digital 

tersimpan dapat berhubungan dengan 

komputer pengguna (client). Selain jaringan 

tentu saja ada syarat lainnya seperti arus 
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listrik (power) sehingga masing-masing 

komputer yang akan berhubungan tersebut 

dapat ”bekerja”. Sedangkan perpustakaan 

konvensional hanya bisa diakses jika orang 

tersebut datang secara fisik ke perpustakaan 

pada saat perpustakaan membuka layanan. 

Jika pemakai perpustakaan bisa datang ke 

lokasi perpusakaan, namun mereka datang 

pada saat yang tidak tepat, misalnya pada 

jam-jam dimana perpustakaan sudah ditutup 

maka orang yang datang tersebut tetap tidak 

dapat mengakses dan menggunakan koleksi 

perpustakaan. Sebaliknya walaupun 

perpustakaan sedang buka namun karena 

sesuatu hal (misalnya jarak yang jauh antara 

pemakai dengan perpustakaan) sehingga 

pemakai berhalangan atau tidak bisa datang 

ke perpustakaan maka pemakai tersebut tidak 

dapat mengakses atau menggunakan 

perpustakaan.  

4) Koleksi dapat berbentuk multimedia, koleksi 

perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang 
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bersifat teks saja atau gambar saja. Koleksi 

perpustakaan digital dapat berbentuk 

kombinasi antara teks gambar, dan suara. 

Bahkan koleksi perpustakaan digital dapat 

menyimpan dokumen yang hanya bersifat 

gambar bergerak dan suara (film) yang tidak 

mungkin digantikan dengan bentuk teks. 

Pada beberapa dokumen digital seperti 

Encarta Encylopedia menyajikan kombinasi 

teks, gambar serta suara sekaligus. Pembaca 

disuguhi bacaan berupa teks yang 

menjelaskan suatu persoalan. Jika pembaca 

tidak mengerti penjelasan dari teks tersebut 

atau menginginkan informasi yang tidak 

mungkin ditampilkan oleh teks, maka 

pembaca dapat menampilkan gambar 

bergerak yang dilengkapi dengan suara 

(misalnya bagaimana proses telur menetas 

sampai anak ayam keluar dari cangkang 

telur); 

5) Biaya lebih murah Secara relatif dapat 

dikatakan bahwa biaya untuk dokumen 
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digital termasuk murah. Mungkin memang 

tidak sepenuhnya benar. Untuk memproduksi 

sebuah e-book mungkin perlu biaya yang 

cukup besar. Namun bila melihat sifat e-book 

yang bisa digandakan dengan jumlah yang 

tidak terbatas dan dengan biaya sangat 

murah, mungkin kita akan menyimpulkan 

bahwa dokumen elektronik tersebut biayanya 

sangat murah. Belum lagi jika diperhitungkan 

biaya distribusi dari dokumen digital 

dibandingkan dengan dokumen konvensional, 

maka pengiriman dokumen digital akan 

ribuan kali lebih murah dibandingkan dengan 

biaya distribusi dokumen digital.  

3. Kualitas Layanan  Perpustakaan Digital 

a. Definisi Kualitas Layanan Perpustakaan 

Digital 

Wijaya menyatakan bahwa kualitas 

menurut ISO 9000 adalah derajat yang dicapai 

oleh karakteristik yang melekat untuk 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam 

hal ini, persyaratan merupakan kebutuhan atau 
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harapan yang dinyatakan dan biasanya tersirat 

atau diwajibkan. Jadi kualitas yang seperti 

dikemukan menurut ISO 9000 adalah 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan memenuhi kebutuhan 

pelanggan.19 

Konsep kualitas layanan  pada dasarnya 

adalah suatu standar kualitas yang harus di 

pahami dalam memberikan layanan yang 

sebenarnya tentang pemasaran dengan kualitas 

layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat 

cerita atau sesuatu yang mengada-ada, tetapi 

harus disesuaikan dengan suatu standar yang 

layak, seperti standar ISO 9000 sehingga di 

anggap sebagai suatu kondisi yang sehat untuk 

tujuan atau pemakaian, memiliki keselarasan 

dan segala kekurangannya, membentuk 

kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang 

tinggi dan merupakan kebanggaan. Kualitas 

                                                           
19 David Wijaya, Pemsaran Jasa Pendidikan (Jakarta: 

Sa;emban Empat, 2012), 20. 
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dalam suatu layanan itu sendiri harus 

memberikan perhatian-perhatian kualitas isi 

(content quality) yang dapat diukur persespi 

pengelola dan penggunanya, sehingga akan 

muncul pengutamaan dalam meningkatkan dan 

memperbaiki perubahan-perubahan suatu 

produk. Dengan kata lain, setiap kualitas dalam 

pengukurannya diperlukan suatu dimensi 

pengukuran sebagai evaluasi dan 

mengidentifikasi kualitas suatu layanan dari 

produk yang dihasilkan oleh penggelola 

terhadap jasa atau produk diberikan atau di 

perjual belikan kepada pengguna jasa atau pun 

pengguna produk.  

Tjiptono dan Diana menyatakan bahwa 

meskipun tidak ada definisi kualitas yang 

diterima secara universal, dari definisi-definisi 

yang ada terdapat kesamaan, yaitu dalam 

elemen-elemen nya yaitu (a) kualitas meliputi 

usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan, (b) kualitas mencakup produk, jasa, 

proses, manusia dan lingkungan, dan (c) 
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kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah 

(misalnya apa yang dianggap merupakan 

kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang).20 

Konsep kualitas layanan pada dasarnya 

memberikan persepsi secara  konkrit  mengenai  

kualitas  suatu  layanan.  Konsep  kualitas 

layanan ini merupakan suatu revolusi secara 

menyeluruh, permanen dalam mengubah cara 

pandang manusia dalam menjalankan atau 

mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan 

dengan proses dinamis, berlangsung, terus 

menerus di dalam memenuhi harapan, 

keinginan dan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan 

teori ”Quality” yang di kemukakan oleh Marcel 

bahwa keberhasilan suatu tindakan jasa 

ditentukan oleh kualitas. Kualitas merupakan 

apresiasi tertinggi dari tindakan layanan21 

Stemvelt menyatakan bahwa konsep 

kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang 

                                                           
20 Fandy Tjiptono dan Natasia Diana, Total Quality 

Management (Yogyakarta: Andi, 2009), 70. 
21 Ibid. 76-77. 



41 

 

revolusi kualitas secara menyeluruh yang 

terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang 

harus dirumuskan (formulasi), agar 

penerapannya (implementasi) dapat diuji 

kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses 

yang dinamis, berlangsung, terus menerus 

dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Teori 

”tujuan” yang di kembangkan oleh Samuelson 

(2000: 84) bahwa tujuan adalah asumsi 

kepuasan yang disesuaikan dengan tingkat 

kualitas layanan.22 

Konsep kualitas layanan pada dasarnya 

adalah suatu standar kualitas yang harus 

dipahami dalam memberikan layanan yang 

sebenarnya tentang pemasaran dengan kualitas 

layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat 

cerita atau sesuatu yang bersifat mengada-

ngada. Hal ini sesuai yang dikemukakan Yong 

dan Loh bahwa kualitas layanan harus 

disesuaikan dengan suatu standar yang layak, 

                                                           
22 Yong C.Z, Yun y.w Loh L, The Quest Of Global Quality, 

Terj. Sutanto (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 2003), 210. 
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seperti standar ISO (international 

standardization organization), sehingga 

dianggap sebagai suatu kondisi yang sehat 

untuk tujuan atau pemakaian, memiliki 

keselarasan dengan spesifikasi, kebebasan 

dengan segala   kekurangannya, membentuk 

kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang 

tinggi dan merupakan kebanggaan.23 

Tinjauan  mengenai  konsep  kualitas  

layanan  sangat  ditentukan oleh berapa besar 

kesenjangan  (gap) antara  persepsi  pelanggan  

atas kenyataan layanan yang diterima, 

dibandingkan dengan harapan pelanggan atas 

layanan yang harus diterima. Menurut 

Parasuraman bahwa konsep kualitas layanan 

yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh 

kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut 

terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, 

empati dan kehandalan. Selain itu, layanan 

yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh 

berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke 

                                                           
23 Ibid., 146. 
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mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masalalu 

dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang 

memengaruhi layanan yang diharapkan (Ep= 

Expectation) dan layanan yang dirasakan (Pp= 

Perception) yang membentuk adanya konsep 

kualitas layanan.24 

Parasuraman menyatakan bahwa 

konsep kualitas layanan  adalah  suatu  

pengertian  yang  kompleks  tentang  mutu, 

tentang memuaskan atau tidak memuaskan. 

Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu 

apabila layanan yang diharapkan lebih kecil 

daripada  layanan   yang  dirasakan   

(bermutu).  Dikatakan   konsep kualitas 

layanan memenuhi harapan, apabila layanan 

yang diharapkan sama dengan yang dirasakan 

(memuaskan). Demikian pula dikatakan 

persepsi tidak memenuhi harapan apabila 

layanan yang diharapkan lebih besar dari pada 

layanan yang dirasakan (tidak bermutu). 

                                                           
24 Parasuraman A Valerie. (2001). Delivering Quality Service, 

Terj. Sutanto (New York: The free press, 2001), 162. 
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Berdasarkan pengertian di atas terdapat 

tiga konsep kualitas layanan yaitu: 

a) Bermutu (Quality Surprise), bila kenyataan 

layanan yang diterima melebihi layanan yang 

diharapakan pelanggan; 

b) Memuaskan (satisfactory quality), bila 

kenyataan layanan yang diterima sama 

dengan layanan yang diharapkan pelanggan. 

c) Tidak bermutu (unacceptable quality) bila 

ternyata kenyataan layanan yang diterima 

lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan. 

25 

Uraian sebelumnya menjadi suatu 

penilaian di dalam menentukan berbagai 

macam model pengukuran kualitas layanan. 

Peter menyatakan bahwa untuk mengukur 

konsep kualitas layanan, maka dilihat dari enam 

tinjauan yang menjadi satu penilaian dalam 

mengetahui konsep kualitas layanan yang 

                                                           
25 Ibid., 165. 
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diadopsi dari temuan- temuan hasil penelitian 

antara lain sebagai berikut:26 

a) Gronross  perceived  service  quality  

model   yang  dibuat  oleh gronross. 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

mengukur harapan kualitas layanan 

(expected quality) dengan pengalaman 

qualitas layanan  yang diterima 

(experienced quality) dan antara qualitas  

teknis  (technical quality) dengan  kualitas 

fungsi (fungsional quality). Titik fokus 

dalam perbandingan itu menggunakan  citra  

organisasi  jasa  (corporate  image)  pemberi 

jasa. Citra organisasi jasa menurut Gronroos 

sangat memengaruhi harapan dan 

pengalaman pelanggan, sehingga dari 

keduanya akan melahirkan konsep kualitas 

layanan secara total. 

b) Heskett’s Service Provit Chain Model. 

Model ini di kembangkan oleh Heskett‟s 

dengan  membuat  rantai  nilai profit. Dalam 

                                                           
26 Atep Adya Barata, Dasar-dasar Layanan Prima, 99. 
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model rantai nilai ini, dijelaskan bahwa 

kualitas layanan internal (internal qualit6y 

service) lahir dari karyawan yang puas 

(employee  satisfaction).  Karyawan   yang  

puas   akan  memberi dampak pada 

ketahanan karyawan (employye retention) 

dan produktifitas karyawan (employee 

produktifity), yang pada gilirannya akan 

melahirkan kualitas layanan eksternal yang 

baik, kualitas layanan eksternal yang baik 

akan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan (customer satisfaction), loyalitas 

pelanggan (customer loyality), dan pada 

akhirnya menigkatkan penjualan dan 

profitabilitas; 

c) Normann’s Service Management Sistem. 

Model ini dikembangkan oleh Normann‟s 

yang menyatakan bahwa sesungguhnya jasa 

itu ditentukan oleh partisipasi dari 

pelanggan, dan evaluasi terhadap kualitas 

layanan tergantung pada interaksi dengan 

pelanggan. sistem manajemen layanan 
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bertitik tolak pada budaya dan filosofi yang 

ada dalam suatu organisasi jasa; 

d) European Foundation fot Quality 

Management Model (EFQM model). Model 

ini dikembangkan oleh yayasan eropa untuk 

menejemen mutu dan telah diterima secara 

internasional. Model in ditemukan setelah 

lembaga tersebut melakukan survei terhadap 

organisasi jasa yang sukses di Eropa. 

Organisasi dan hasil (organization and 

results) merupakan titik tolak model ini, 

dimana kualitas layanan ditentukan oleh 

faktor kepemimpinan. 

e) Service Performance Model (SERPERF 

Model). Model ini dikembangkan oleh 

Cranin dan Taylor yang mengukur tingkat 

kualitas layanan berdasarkan apa yang 

diharapakan oleh pelanggan (expectation) 

dibandingkan dengan ukuran kerja 

(performance) yang diberikan oleh 

organisasi jasa dan derajat kepentingan 
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(importance) yang dikehendaki oleh 

pelanggan;  

f) Service    Quality    Model    (SERVQUAL    

Model).    Model    ini dikembangkan  oleh  

Parasuraman,  Zeaithaml  dan  Berry. 

Pengukuran dalam model ini menggunakan 

skala perbandingan multidimensional antara 

harapan (expectation) dengan persepsi 

tentang kinerja  (performance).27 

Menurut Gaspersz pengertian dasar dan 

kualitas menunjukan bahwa kata kualitas 

memiliki banyak definisi yang berbeda dan 

bervariasi dari yang konvensional sampai yang 

lebih strategis. Definisi konvensional   dari   

kualitas   biasanya   menggambarkan   

karakteristik langsung dari suatu jasa seperti 

performansi (performace), keandalan 

(reliability), mudah dalam penggunaan (ease 

of use), estetika (esthetics) dan sebagainya, 

                                                           
27 Ibid.  



49 

 

sepereti kualitas interaksi, kualitas lingkungan 

fisik dan kualitas hasil.28 

Jika digabungkan dan disimpulkan, 

maka definisi dari kualitas layanan 

perpustakaan digital merupakan usaha atau 

standar untuk memahami, memenuhi, dan 

melebihi dari pemustaka perpustakaan digital. 

b. Design Perpustakaan Digital 

Mengutip dari Sismanto dalam 

Manajemen Perpustakaan Digital, Rangga dan 

Endang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 

5 unsur dalam membentuk perpustakaan digital, 

yakni pengguna, perangkat keras, perangkat 

lunak, jaringan, data, dan panduan 

operasional.29 Setyo dan Susanto dalam 

Workshop Pengembangan Design dan 

Standarisasi Database Perpustakaan digital 

mengatakan bahwa design dasar dari 

perpustakaan digital meliputi dua bidang yaitu 

                                                           
28 Vincent Gaspersz, Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa 

(Jakarta: Gramedia, 2002), 4. 
29 Rangga Alif Hikmawan, Endang Siti Astuti, dan Riyadi, 

“Desain Sistem Informasi Perpustakaan Digital (Studi pada SMA Negeri 

1 Pasuruan)”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 2, (November, 2015),3.  



50 

 

digitalisasi dokumen dan pembangunan basis 

data  (database) digital yang dapat diakses oleh 

pengguna.30 Bidang- bidang lainnya pada 

dasarnya adalah sama dengan perpustakaan  

modern, dimana proses otomasi perpustakaan 

sudah berjalan dengan baik. Hal-hal yang 

berkaitan dengan digitalisasi dokumen 

diantaranya adalah: 

1) Pemilihan alat digitalisasi dokumen, 

meliputi kecepatan, ukuran dokumen, 

hitam, atau berwarna, scanner bisa banyak 

atau perlembar, variasi output data, kualitas 

hasil, dan jaminan purna jual; 

2) Persiapan dokumen tercetak yang dapat 

memudahkan proses digitalisasi, yang 

menyelimuti kondisi koleksi dan kertas, 

kejelasan tulisan dan gambar, bentuk 

dokumen (lembaran terlepas atau terjilid); 

3) Proses digitalisasi, meliputi teknik, 

kecepatan,  kerapian, dan ketelitian; 

                                                           
30 Setyo Edy dan Susanto, “Desain dan Standar Perpustakaan 

Digital”, 8. 
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4) Proses edit data digital, yakni pemeriksaan 

dan perbaikan data, baik tampilannya 

maupun kelengkapannya semisal bookmark, 

dan lain-lain; 

5) Pembuatan metadata, pemberian keterangan 

tambahan yang merupakan identitas dari 

data sehingga dapat membantu proses 

dalam penelusuran informasi; 

6) Proses link terhadap sistem data bibliografi 

dengan menyeseuaikan antara file digital 

dengan katalog koleksi.31 

Pada  dasarnya  perancangan 

perpustakaan digital merupakan bagian dari 

metodologi  pengembangan  perpustakaan 

digital yang meliputi: perencanaan; analisa; 

perancangan;   uji  coba  sistem;  implementasi 

dan migrasi bertahap; dan evaluasi. Proses 

perancangan sendiri meliputi: struktur 

perancangan;  konfigurasi  six-ware; 

                                                           
31 Arsidi, “Menyongsong Perpustakaan Digital: Peran 

Pustakawan dalam Pengembangan Perpustakaan Digital” (Makalah 

Seminar Regional Perpustakaan dalam perpustakaansidodadi.com, 

diakses pada 15 Desember 2018. 
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implementasi; dan evaluasi kinerja seluruh 

jaringan sub jaringan.  

Secara garis besar, pemeparan 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai bagan 

berikut:32 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Dari struktur rancangan di atas (fish- 

design) terlihat bahwa posisi awal dari 

perpustakaan digital adalah sudah menjadi 

perpustakaan yang modern, dimana komponen   

utama   perpustakaan   digital yaitu  six-ware  

yang  meliputi  software, hardware, netware, 

dataware, brainware, environmentware sudah 

terintegrasi dengan baik dipandang dari sudut 

proses dan sarananya. Untuk menjadi 

                                                           
32 Ibid.  
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perpustakaan digital  perlu  dilakukan  

peningkatan kapasitas dataware (melalui 

digitalisasi dokumen  dan pengembangan  basis  

data) dimana  metadata  yang  sudah   ada 

dilengkapi dengan file digitalnya dan dapat 

diakses dengan baik oleh pengguna/pemustaka 

melalui katalog stand alone,   katalog   intranet   

ataupun   melalui katalog internet menjadi 

online system.33 

c. Standar Layanan Perpustakaan Digital 

Menurut pasal 11 UU No. 43 Tahun 

2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa 

ada 7 standar layanan yang harus ditaati. 

Standar layanan tersebut meliputi:34 

1) Layanan perpustakaan dilakukan secara 

primadan beorientasi bagi kepentingan 

pemustaka.  

                                                           
33 Nanan Hasanah. Implementasi Perpustakaan Digital di 

Institut Teknologi Bandung. Jurnal Pustakawan Indonesia, vol 6 no 1. 

www.docstoc. Com, diakses pada 12 Desember 13.00 WIB. 
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan, BAB V, Pasal 14. 
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2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara 

layanan perpustakaan berstandar nasional 

perpustakaan. 

3) Setiap perpustakaan mengembangkan 

layanan perpustakaan sesuai dengan 

kemajuan teknlogi, informasi, dan 

teknologi. 

4) Layanan perpustakaan sebagaimana 

dimaksud dalam point sebelumnya 

dikembangkan melalui pemanfaatan 

sumber daya perpustakaan untuk 

memenuhi kebutuhan pemustaka. 

5) Layanan perpustakaan diselenggarakan 

sesuai standar nasional perpustakaan untuk 

mengoptimalkan layanan kepada 

pemustaka. 

6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan 

melalui kerjasama antar perpustakaan. 

7) Layanan perpustakaan secara terpadu 

sebagaimana point sebelumnya 

dilaksanakan melalui jejaring telematika. 
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Setyo dan Susanto kembali menyatakan 

bahwa untuk perpustakaan digital ditambahkan 

beberapa standar layanan yang memang 

ditekankan pada koleksi dan layanan digitalnya. 

Beberapa standar perpustakaan yang perlu 

diperhatikan adalah:35 

1) Standarisasi six ware, ini merupakan 

konfigurasi penyusun utama untuk 

perpustakaan modern yang terdiri dari: 

a) Software, perangkat lunak  yang 

digunakan harus mengakomodasi 

otomasi pengadaan/ pengolahan 

koleksi, keanggotaan, layanan, dan 

administrasi perpustakaan,  baik 

dalam jaringan intranet maupun  

internet.  

b) Hardware, harus disesuaikan dengan   

rancangan   perpustakaan   digital yang 

meliputi komputer input dan 

pengolahan data digital dimana 

                                                           
35 Setyo Edy dan Susanto, “Desain dan Standar Perpustakaan 

Digital”, Jurnal Pustakawan Indonesia, vol. 10, no. 2 (Bogor: 

Perpustakaan RI, 2010), 8 
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kapasitas pengolahan    file    koleksi    

digital. Prioritas utama dalam 

standarisasi Six-Ware  ini adalah 

komputer server. 

c) Netware, harus ditingkatkan  

bandwidth  dan luas jangkauannya 

baik yang melalui kabel, fiber optic    

ataupun wireless.    Untuk 

menghasilkan kecepatan transfer data 

yang baik,  maka  jenis kabel,  fiber 

optic,   HUB, maupun    alat   

pemancar    wireless   harus dengan  

kualitas  yang  baik,  karena  aliran 

data  yang  akan  dilewatkan  bukan  

hanya data teks, suara dan gambar 

tetapi juga mencakup data video. 

d) Dataware (seperangkat   data yang 

membentuk berbagai gugusan 

informasi  yang  siap  untuk  diakses  

oleh para pengguna), ukuran dari isi 

data akan berpengaruh  dalam proses 

pengolahan maupun layanan.  



57 

 

e) Brainware, atau yang dinamakan 

sebagai sumber pengetahuan dalam 

diri operator dari perpustakaan digital. 

Pengetahuan dasar yang harus dikuasai 

oleh operasional adalah tentang 

penggunaan komputer serta data 

digital. 

f) Environtmentware, perpustakaan 

digital memerlukan lingkungan yang 

baik dan kondusif. Hal tersebut 

diperlukan demi terpeliharanya sarana 

elektronik yang digunakan dan 

kenyamanan para pemustaka. 

2) Perpustakaan digital harus memenuhi 

standar rasio koleksi digitalnya, yakni: 

a) Rasio jumlah koleksi digital dengan 

jumlah pengguna potensial, contoh 

50/100, berarti rasionya 50%; 

b) Rasio koleksi teks digital dengan total 

koleksi digital; 

c) Rasio gambar digital dengan total 

koleksi digital; 
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d) Suara digital dengan total koleksi 

digital; 

e) Koleksi video dengan total koleksi 

digital; 

f) Rasio tingkat akses koleksi digital 

dengan koleksi non digital. 

3) Pengumpulan konten, apakah dari proses 

scanning atau memang asli softcopy. 

4) Standarisasi inisial dari sub unit organisasi 

maupun inisial jenis koleksi, contoh 

UPT1= Unit Pelaksana Teknis di 

Ponorogo. 

5) Standarisasi dalam proses digitalisasi 

koleksi. 

6) Isi file, meliputi isi dan tingkat akses. 

Conotoh: ada yang perpustakaan digital 

yang meng-upload seluruh isi file, namun 

yang bisa diakses pemustaka hanya bagian 

pembuka dan daftar pustaka saja 

7) Standarisasi administrasi nama file, folder, 

dan   digital. Contoh: A2009sf sebagai 

nama dari  file-file disertasi seluruh bab 



59 

 

oleh Syahrul Fathoni, A2009sf0 berisi 

sampul samapai daftar isi dari disertasi 

oleh Syahrul Fathoni, dan seterusnya. 

8) Kemanana file digital, yakni: 

a) Dokumen pdf adobe tidak bisa di copy 

paste, 

b) Dipasang password untuk file adobe 

pdf, 

c) Watermark identity, 

d) Standarisasi untuk backup data. 

9) Standarisasi dalam peminjaman koleksi 

digital, hal ini terjadi pada koleksi yang 

mempunyau hak cipta. Koleksi hanya akan 

bisa dibaca dan jika melewati batas waktu 

pinjamannya, maka akan rusak dengan 

sendirinya. Jumlah peminjam dan 

peminjaman juga harus disesuaikan. 

10) Standar pertukaran dengan perpustakaan 

lain. 
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4. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pengembangan  

Kualitas Layanan Perpustakaan Digital 

Dalam proses manajemen, hal-hal yang 

mempengaruhi sebelumnya sudah dibahas bahwa 

komponen  utama  dalam perpustakaan digital bisa 

juga disebut dengan six-M. Six-m sendiri jika 

dimasukan dalam ranah manajemen, maka akan 

banyak sekali versinya. Manulang dalam Dasar-

Dasar Manajemennya mengatakan bahwa Six-m 

terdiri dari man, Money, material, Machines, metode, 

and Market.36 Ismael Solihin dan Sedarmayanti juga 

mengatakan hal yang sama dalam buku buku 

Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya, pun 

dengan deskripsi yang hampir identik.37 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan pendapat 

Nanan,yang meliputi:38 

a. Man, manusia memiliki peran penting dalam 

melakukan aktivitas inti, ya memang karena 

manusialah yang menjalankan semua program. 

                                                           
36 M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen Cet. 15 (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1996), 6. 
37 Sedarmayanti, Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), 47. 
38 Ibid.  
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Walaupun dalam perpustakaan digital semua 

sudah serba otomasi, manusia tetap mempunyai 

tugas untuk mengontrol secara berkala; 

b. Material, dalam manajemen milik Serdamayanti 

dan Solihin, material diartikan sebagai bahan, 

data, atau informasi yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan dan digunakan sebagai 

pelaksana fungsi-fungsi manajemen serta dalam 

pengambilan keputusan. Sementara Nanan 

menjelaskan bahwa material dalam perpustakaan 

digital adalah koleksi, karena memang inti dari 

perpustakaan adalah koleksi, baik itu berupa 

teks, video, lagu, dan selainnya; 

c. Money, uang merupakan salah satu unsur yang 

tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya hasil 

proyek dapat diukur dari jumlah uang yang 

beredar. Maka, tidak heran jika uang menjadi 

penting, karena berkaitan dengan alat, gaji, dan 

lainnya. Dalam perpustakaan digital, uang yang 

beredar harusnya berasal dari organisasi induk, 

kecuali yang mandiri sejak awal.   
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d. Management, jika dalam manajemen terdapat 

metode, maka dalam perpustakaan digital ada 

manajemen itu sendiri. Manajemen ini berkaitan 

dengan adanya standarisasi pengelolaan koleksi 

digital,  yang meliputi perancangan hingga 

terakhir evaluasi dan tindak lanjutnya. (teras 

aturan, penyimpanan, hak cipta, dan lain-lain),  

e. Machine, dalam manajemen, mesin sangat 

diperlukan. Pengguanaan mesin akan membawa 

kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar, sehingga akan menghasilkan 

efisiensi pekerjaan. Di perpustakaan digital yang 

dimaksud mesin adalah sarana elektronik  dan 

otomasi  termasuk  software-nya; 

f. Metadata (kelengkapan basis data). Hal-hal yang 

berkaitan dengan pembangunan basis data, 

diantaranya meliputi: 

1) Penentuan, struktur data yang sesuai dengan 

jenis dan karakteristik koleksi; 

2) Proses input data lengkap sesuai dengan 

struktur data yang telah dibuat; 
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3) Verifikasi data, proses pencocokan kembali 

dengan data fisik koleksi; 

4) Mengunggah data ke server untuk 

penggabungan; 

5) Sinkronisasi dengan software termasuk 

proses pengindeksan serta konsep 

penelusuran yang baik dan benar.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian   ini   menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk meneliti 

objek pada kondidsi alamiah, dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci. Studi kasus adalah penelitian yang 

diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, 

dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Studi 

kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu 

unit, tapi merupakan satu kesatuan. Dalam studi kasus, 

digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti 

wawancara, observasi, studi dokumenter semuanya 

difokuskan untuk mendapatkan kesatuan data dan 

kesimpulan. Studi kasus memusatkan perhatian pada 

suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang 

diselidiki terdiri dari satu unit (kesatuan unit) yang 

dipandang sebagai kasus.1 

B. Kehadiran Peneliti 

                                                           
1 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 62 
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Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif ini sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Pengertian instrumen di sini tepat karena ia menjadi 

segalanya dari keseluruhan proses penelitian.2 

Peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain peneliti 

juga pedoman wawancara, pedoman observasi dan 

sebagainya, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung 

tugas peneliti sebagai instrument. Pada penelitian ini 

peneliti sebagai pengamat aktivitas, pewawancara dan 

observatori subjek penelitian langsung hadir ke SMP 

Negeri 5 Ponorogo. Peneliti memasuki dan memahami 

latar penelitian mulai mengambil data dengan 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah, kepala 

perpustakaan, pustakawan, tenaga teknisi, dan beberapa 

siswa pengunjung perpustakaan. Observasi  juga  

dilakukan  dengan mengamati perpustakaan dan isi 

dokumen tentang perpustakaan guna memperoleh 

                                                           
2 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Rosdakarya, 2014), 168 
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informasi yang terjadi diwaktu sebelum peneliti hadir 

atau kejadian-kejadian disaat peneliti sedang tidak 

berada di sekolah. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 

Ponorogo, Jalan Dr. Sutomo, No. 11, Kelurahan 

Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, 63419 yang akan dilaksanakan pada bulan 

Januari tahun 2019. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ini adalah pernyataan dan tindakan dari kepala 

sekolah, kepala perpustakaan, teknisi, pustakawan dan 

beberapa siswa, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain yang menyangkut tentang 

perpustakaan digital di SMP Negeri 5 Ponorogo.3 

Pernyataan dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber 

data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audi tapes, pengambilan foto, dan 

lain-lain.  

                                                           
3 Ibid., 157. 
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Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, melihat, 

dan bertanya. Bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dibagi atas sumber buku, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.4  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi terkait pola pengembangan, pendukung 

dan penghambaat, serta dampak pengembangan kualitas 

layanan perpustakaan digital ini.5 Disamping itu untuk 

melengkapi data diperlukan dokumentasi tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek.6 

1. Wawancara 

Wawancara kualitatif merupakan salah 

satu teknik untuk mengumpulkan data dan 

                                                           
4 Ibid., 159.  
5 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman 

Pebulisan Skripsi Edisi Revisi (Ponorogo: FATIK IAIN Ponorogo, 

2018), 45.  
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. 25 (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 308. 
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informasi. Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pencari data dan narasumber. 

Secara umum wawancara dapat terbagi menjadi 

terstruktur dan tidak tersetruktur.7 

Jika mengacu pada pendapat Esterberg 

yang dikutip Sugiyono, terdapat tiga macam 

wawancara:8 1) wawancara tersetruktur, digunakan 

sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti telah 

pasti mengetahui informasi yang akan didapat. 

Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan instrumen 

tertulis berupa pertanyaan dan alternatif 

jawabannya; 2) wawancara semiterstruktur, 

pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika 

dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Tujuan 

wawancara ini menentukan permasalahan secara 

terbuka, dimana instrumen pertanyaan 

pewawancara bisa berkembang berdasarkan 

jawaban narasumber; 3) yang terakhir adalah 

wawancara tak terstruktur, adalah wawancara bebas 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. 

Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 198.  
8 Ibid. 
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yang peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara 

yang digunakan adalah semi-terstruktur. 

Keberhasilan dalam mendapatkan data atau 

informasi dari obyek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam 

melakukan wawancara. Kegiatan wawancara ini 

untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan segala aktivitas dan hal-hal 

yang berhubungan dengan pola peningkatan 

kualitas layanan perpustakaan digital di SMPN 5 

Ponorogo. Kegiatan wawancara ini dilakukan 

kepada kepala sekolah, kepala perpustakaan, staf 

perpustakaan, serta beberapa siswa sesuai dengan 

kebutuhan informasi. 

2. Pengamatan atau Observasi 

Teknik observasi (pengamatan) 

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 
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tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang.9 

Pada dasarnya observasi ini digunakan 

untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena 

sosial yang tumbuh dan berkembang yang 

kemudian dapat dilakukam penilaian atas 

perubahann tersebut. Bagi observer bertugas 

melihat objek dan kepekaan mengungkap serta 

membaca permasalahan dalam moment-moment 

tertentu dengan dapat memisahkan antara yang 

diperlukan dengan yang tidak diperlukan.10 

Sekaran dan Bougie dalam buku 

“Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach (5th ed.)” memaparkan jenis-jenis 

observasi berdasarkan peran peneliti pada saat 

pelaksanaannya, yaitu: 1) Non Partisipant, pada 

                                                           
9  M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 165. 
10 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 63. 
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observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan 

data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari 

situasi yang terjadi. Peneliti memang hadir secara 

fisik di tempat kejadian, namun hanya mengamati 

serta melakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap informasi yang diperolehnya. Observasi 

jenis ini harus dilakukan dalam suatu periode yang 

panjang agar seluruh data yang dibutuhkan benar-

benar terkumpul secara lengkap, sehingga 

memakan waktu yang cukup lama. Contoh dari 

jenis ini ialah pengamatan peneliti pada aktivitas di 

suatu perusahaan untuk mencatatkan aktivitas 

harian para manajer. Peneliti tidak terlibat dalam 

aktivitas tersebut, namun dapat memperoleh data; 

2) Observasi Partisipant, Peneliti juga dapat 

mengambil peran dalam situasi yang berlangsung. 

Pada jenis ini, peneliti menjadi salah satu orang 

yang melakukan aktivitas yang diteliti. Dengan 

demikian, peneliti mendapatkan pengalaman secara 

langsung dari aktivitas tersebut sehingga informasi 

yang diperoleh menjadi lebih mendalam. 

Contohnya, seorang peneliti ikut tinggal bersama 
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suatu suku tertentu untuk mengetahui bagaimana 

adat dan kebiasaan suku tersebut dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari.11 

Metode observasi juga dapat dibagi 

menjadi dua jenis berdasarkan pola 

pelaksanaannya. Kedua jenis tersebut, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam buku 

“Metodologi Research”, antara lain: 1) Observasi 

ini disebut juga observasi sistematis. Observasi 

jenis ini dilakukan berdasarkan pola yang 

ditentukan oleh peneliti. Peneliti membuat daftar 

yang berisikan kategori aktivitas-aktivitas atau 

fenomena-fenomena apa saja yang perlu 

diperhatikan. Format pencatatan data juga terlebih 

dahulu dibuat secara spesifik, sehingga observasi 

yang dilakukan menjadi lebih efisien dan waktu 

yang diperlukan lebih pendek.12 

Hal tersebut akan dilakukan apabila 

peneliti memiliki kuasa untuk mengendalikan 

                                                           
11 Ammar Khan, “Jenis-Jenis Observasi pada Penelitian” 

(dalam kinibisa.com, diakses pada 26 Desember 2018, pukul 21.35 

WIB). 
12 Ibid.  
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situasi yang ada, atau telah memiliki gambaran 

mengenai apa yang akan terjadi. Contoh paling 

sederhananya adalah observasi saat karyawisata, 

dimana siswa diminta untuk menjawab beberapa 

pertanyaan terkait karyawisata tersebut; 2) 

Observasi ini disebut juga observasi eksperimental. 

Pada jenis observasi ini, peneliti tidak membatasi 

pengamatannya pada hal-hal tertentu saja. Peneliti 

mencatat seluruh informasi yang didapatkan pada 

saat pelaksanaan observasi. Biasanya jenis ini 

banyak dilakukan pada penelitian kualitatif. Setelah 

memperoleh data sepanjang periode tertentu, 

peneliti akan mengamati pola yang ada dalam 

rangka menarik temuan secara induktif. Observasi 

ini dilakukan apabila peneliti tidak memiliki kuasa 

atas situasi, atau terdapat kemungkinan bahwa 

situasi akan berkembang diluar kendali. Contohnya 

adalah observasi perilaku hewan liar pada habitat 

alaminya. 13 

Dalam penelitian ini teknik observasi yang 

digunakan adalah jenis non partisipant dan tidak 

                                                           
13 Ibid. 
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terstruktur terkait dengan pola peningkatan kualitas 

layanan perpustakaan digital, faktor pendukung dan 

penghambat, dan hasil dari penignkatan kualitas 

layanan di SMPN 5 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.14 Dalam penelitian ini teknik 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

informasi upaya peningkatan kualitas layanan 

perpustakaan digital, faktor pendukung dan 

penghambat, dan hasil dari peningkatan kualitas 

layanan perpustakaan digital di SMP Negeri 5 

Ponorogo. 

F. Analisis Data 

Analisi data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

                                                           
14  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 
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Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.15 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles & Huberman. Miles & 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data 

reduction, data display dan conclusion/verification.16 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberikan gambaran 

                                                           
15 Fatik, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 48. 
16 Ibid,.   
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yang lebih dan jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi 

baku dan akan ditampilkan pada laporan akhir 

penelitian. 

3. Kesimpulan Sementara 

Langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru 

yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya kurang jelas kemudian diteliti menjadi 

jelas dan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan 
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ini digunakan untuk menjawab masalah yang 

diruuskan sejak awal.17 

Adapun langkah-langkah analisi model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman ditunjukkan pada gambar berikut ini:18 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesasihah (validitas), 

keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredebilitas data). Berikut ini 

dipaparkan teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian kualitatif adalah:19 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345.  
18 Ibid,,. 338.  
19 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif , 320.  
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1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti berarti 

tinggal di lokasi penelitian sampai mencapai 

kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. 

Apabila hal itu dilakukan: 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada 

konteks. 

b. Membatasi kekeliruan (biases) peneliti. 

c. Mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-

kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. 

d. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayan 

data yang dikumpulkan.20  

2. Keajegan Observasi 

Keajegan pengamatan berarti mmencari 

secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi 

                                                           
20  Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327.  
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berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.21  

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang digunakan oleh penulis ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya.22  

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperolehdalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat 

di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN 

Ponorogo pendapat, masukan, dan kritiknya atas 

temuan sementara penelitian.23 teknik ini 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu 

teknik pemeriksaan keabsahan data.  

 

                                                           
21 Ibid,. 329. 
22 Ibid,. 330. 
23 Ibid,. 333. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian kualitatif diharapkan 

memebrikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan 

penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai 

penulisan laporan.24 Menurut lexy J. Moelong tahapan 

penelitian kualitatif secara umum sebagai berikut:25  

1. Tahap Pra-Lapangan  

a. Menyusun rancangan penelitian  

b. Memilih lokasi Penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajagi dan melihat keadaan 

e.  Memilih dan memanfaatkan informan 

f.  Menyiapkan instrumen penelitian  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan   

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

3. Tahap Analisi Data  

                                                           
24 M. Djunaidi, Metodologi Penelitian Kualitatif, 144. 

25 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif  

Bandung: PT Rosdakarya. 
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a. Analisis Data  

b. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

c. Narasi Hasil Analisis 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo1 

Menurut dokumen profil sekolah, 

dinyatakan bahwa SK pendirian pertama diturunkan 

pada tanggal 25 Agustus 1956 nomor 4361/B/III, 

sebagai Sekolah Keradjinan Ponorogo. Sebenarnya, 

sebelum SK tersebut turun, nama lembaga ini 

adalah Sekolah Teknik Ponorogo yang tidak 

diketahui kapan pendiriannya. Setelah berganti 

nama, sekolah ini juga meresmikan 3 jurusannya, 

yakni listrik, bangunan gedung, dan mesin, dengan 

masa pendidikan selama 3 tahun.  

Selanjutnya, dari tahun 1965 hingga 

sekarang SMPN 5 Kec. Ponorogo sudah mengalami 

empat kali perubahan. Perinciannya sebagai berikut: 

a. Tanggal 2 April 1965, turun SK Menteri 

Pendidikan Dasar  dan Kebudajaan Republik  

Indonesia nomor 58/DIRPT/BI/1965  yang 

isinya pengintegrasian/ peningkatan/ 

                                                           
1 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor: 01/D/03-IV/2019 
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penyempurnaan Sekolah Keradjinan I Ponorogo 

menjadi Sekolah Teknik Negeri II Ponorogo 

dengan jurusan Bangunan Gedung dan Perabot 

Rumah; 

b. Tanggal 5 Oktober 1994, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI mengubah ST dan SKKP 

menjadi SMP, dan ST Negeri 1 Ponorogo 

menjadi SMP Negeri 5 Ponorogo dengan nomor 

SK 0259/O/1994. 

c. Tahun 1997, dengan SK Keputusan Dirjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah, menunjuk 

SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo untuk 

melaksanakan program keterampilan, yakni 

mesin, bangunan, dan kelistrikan (pada tahun ini 

juga nama sekolah berubah menjadi SLTP dan 

tahun 2000 berubah lagi menjadi SLTP plus).  

d. Dengan adanya  SK Bupati Ponorogo No. 75 

tahun 2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 Semua 

SLTP dan SMU diubah namanya  menjadi SMP 

dan SMA. SK ini kemudian ditindak lanjuti 

dengan surat Kepada Dinas Pendidikan 

Ponorogo tanggal 24 Maret 2004 nomor 4213/ 
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509/ 40543/ 2004, yang isinya SLTP PPK 

Negeri 5 Ponorogo beralih fungsi menjadi SMP  

Negeri 5 Ponorogo.  

e. Hingga akhirnya, mulai tahun 2010 SMP Negeri 

5 meningkat statusnya menjadi Sekolah Standar 

Nasional (SSN) atau lebih lengkapnya SMP 

Negeri 5 Kecamatan Ponorogo Sekolah Standar 

Nasional Kecamatan Ponorogo dengan nomor 

SK  2499/C3/KP/2010 tanggal 10 Nopember 

2010. 

2. Letak Geografis 

SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo merupakan 

salah satu sekolah menengah pertama yang cukup 

tua usianya (terhitung lebih setengah abad, dari 

pertama lembaga ini berdiri, meskipun berstatus 

Sekolah Teknik) di Kelurahan Ponorogo, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Jika 

ditarik garis lurus, maka SMPN 5 Kec. Ponorogo 

berada 1km di sebelah timur pusat kota. Beramat 

lengkap jalan Dr. Soetomo, No. 11, Kelurahan 

Bangunsari, Kec. Ponorogo terletak di depan UGD 

RSU ‘Aisyiyah Ponorogo yang timur. 
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Kabupaten Ponorogo sendiri termasuk 

kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Terletak di 

koordinat 111o 17’ – 111o 52’ BT dan 7o 49’ – 8o 20’ 

LS, dengan ketinggian antara 92 sampai 2563 meter 

di atas permukaan laut, serta memiliki luas wilayah 

1.371 km2. Kabupaten ini terletak di sebelah barat 

provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung 

dengan provinsi Jawa Tengah, atau lebih tepatnya 

200km arah barat daya dari Surabaya. 2 

Berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten 

Ponorogo terbagi menjadu 2 sub-area, yaitu dataran 

tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, 

Pulung, dan Ngebel, lalu sisanya merupakan dataran 

rendah. Terdapat 14 sungai yang melewati 

Kabupaten Ponorogo dengan panjang antara 4 

hingga 58 km sebagai sumber irigasi lahan 

pertanian. Ponorogo mempunyai banyak lahan 

terbuka untuk pertanian. Jadi, tidak heran jika 60% 

mata pencaharian wali murid tahun ajaran 

                                                           
2 Anonim, “Beranda Official Website SMPN 5 Ponorogo” 

(diakses tanggal 12 Februari 2019, dalam smpn5po.sch.id, pukul 18.36 

WIB). 
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2018/2019 adalah petani, kemudian disusul 

pedagang, PNS, Polisi, dan lainnya.3  

 

 

3. Visi dan Misi 

SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo adalah 

lembaga yang ingin selalu berupaya melibatkan dan 

menggerakkan semua komponennya agar bergerak 

secara aktif di lingkungan internal maupun 

eksternal. Maka dari itu dibuatlah visi: Menciptakan 

generasi yang berprestasi, jujur, peduli dan 

berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan taqwa. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka 

dibuatlah misi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan lulusan yang berprestasi yang 

berbasis budaya lokal dan nasional; 

b. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang 

kreatif; 

c. Menumbuhkembangkan sikap kejujuran yang 

didasarkan oleh pengamalan agama; 

                                                           
3 Lihat transkrip dokumentasi no : 06/D/03-IV/2019 
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d. Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan 

bertaqwa; 

e. Pengembangan fasilitas sarana prasarana 

pendidikan yang berkelanjutaan; 

f. Mewujudkan budaya peduli lingkungan; 

g. Warga sekolah berupaya mwujudkan 

pencegahan terjadinya pencemaran 

lingkungan; 

h. Warga sekolah berupaya mewujudkan 

pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. 

Visi misi Perpustakaan SMPN 5 Kec. 

Ponorog sendiri adalah “Dengan membaca kita 

jelajahi dunia”. Untuk misinya adalah 

“Perpustakaan SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo adalah 

“Menciptakan suasana nyaman, tenang, selalu 

berupaya menyajikan layanan dan informasi yang 

up to date.”4  

4. Kedaan Guru dan Siswa 

Tahun ajaran 2018/2019, jumlah tenaga 

pengajar di SMP Negeri 5 Ponorogo ini terdapat 59 

orang, dengan rincian 6 orang guru tidak tetap. 

                                                           
4 Lihat transkrip dokumentasi nomor:  
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Menurut latar belakang pendidikannya, sepuluh 

orang sudah menempuh pendidikan magister atau 

pascasarjana, sedangkan sisasanya yang 49 orang 

merupakan sarjana. Untuk tenaga kependidikan dan 

karyawan sendiri terdapat 22 orang, dengan rincian 

9 pegawai tetap, termasuk 2 satpam, dan sisanya 

tidak tetap. Di perpustakaan SMP Negeri 5 terdapat 

3 staf atau pegawai, yakni Ibu Dyah Purwantini 

sebagai Kepala Perpustakaan, Bapak Budi Widodo 

di bidang Teknis, dan Bapak Eka Oktaviansyah di 

bidang pelayanan. 

Keadaan siswa di SMP Negeri 5 kec. 

Ponorogo ini dari tahun ajaran 2015/2016 sampai 

tahun ajaran 2018/2019 cenderung fluktuatif. Tahun 

2015/2016, jumlah total siswa di SMP Negeri 5 

Kec. Ponorogo sebanyak 854 orang, kemudian 

tahun berikutnya 846 orang, lalu agak menurun 

menjadi 826 orang, dan akhirnya untuk tahun ajaran 

2018/2019 menjadi 845 orang. Untuk tamatan dari 
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SMP Negeri 5 ini selalu 100% dengan nem rata’rata 

7,14 atau sejumlah 33, 65.5 

5. Sarana dan Prasarana 

SMP Negeri 5 Ponorogo adalah sekolah 

negeri, jadi sangat wajar jika sarana dan 

prasarananya terawat dan lengkap. Ada 30 ruang 

teori dengan luas 1890 m2, 2 laboratorium 

komputer,12 kamar mandi/wc, laboratorium IPA, 

koperasi, kantin, ruang TU, OSIS, UKS, Musholla 

yanb kesemuanya dalam keadaan terawat.6  

Berdasarkan pada Standar Nasional 

Perpustakaan 008 RI tahun 2011, perpustakaan 

sekolah harus menyediakan gedung/ruang yang 

cukup untuk koleksi, staf, dan pemustakanya 

dengan ketentuan sebagai berikut:7 

a. Bila 3 sampai 6 rombel, perpustakaan harus 

seluas 112m2; 

b. Bila 7 sampai 12 rombel, perpustakaan harus 

seluas 168m2; 

                                                           
5 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 03/D/03-IV/2019 
6 Lihat Transkrip Dokumentasi no: 07/D/03-IV/2019 
7 Standar Nasional Perpustakaan No. 008 tahun 2011 tentang 

perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, 3. 
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c. Bila 13 sampai 18 rombel, perpustakaan harus 

seluas 224m2; 

d. Bila 19 sampai 24 rombel, perpustakaan harus 

seluas 280m2. 

Di Perpustakaan SMP 5 Negeri Kec. Ponorogo ada 

30 rombel, dengan luas perpustakaan 192m2. Selain 

itu ada area baca, referensi, area koleksi, area kerja, 

multimedia dan ruang kepala perpustakaan. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi Peningkatan Kualitas Layanan 

Perpustakaan Digital SMP Negeri 5 Kecamatan 

Ponorogo 

Perpustakaan Digital SMP Negeri 5 tidak 

serta merta berdiri dengan instan, namun berkala. 

Perkembangan pesat mulai dirasakan awal tahun 

ajaran 2018/2019, terdapat kabar akan ada 

akreditasi untuk perpustakaan. Bu Diah selaku 

Kepala Perpustakaan SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo 

menyatakan bahwa tahun 2019 akan diadakan 

akreditasi perpustakaan. Untuk akreditasi tersebut 

memang akan dilaksanakan jika terdapat minimal 5 

perpustakaan, dan rencananya akan kolektif 
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bersamaan dengan SMA 1 Ponorogo, SD dan SMA 

Muhammadiyah Ponorogo, serta IAIN Ponorogo. 

Namun entah kenapa, 3 dari peserta akreditasi 

tersebut mengundurkan diri, jadi secara otomatis 

akreditasi gagal dilakukan. Pernyataan tersebut 

selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi 

Widodo sebagai berikut: 

“Tahun sebelumnya tersiar kabar bahwa akan ada 

akreditasi perpustakaan, dan minimal pesertanya 

harus 5. Jadi, mulai akhir tahun 2018, perpustakaan 

di sini mulai berbenah. Menyatukan ruang, 

merapikan rak koleksi, menambah ruang referensi, 

ruang baca dan sebagainya. Untuk buku teori siswa 

sendiri pengadaannya lewat perpustakaan, para 

siswa tidak membeli hanya dipinjamkan, maka 

buku-buku yang tersebar di 30 rombel tersebut 

termasuk koleksi dari perpustakaan.” 8 

Sejarah pengadaan Perpustakaan Digital di 

SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo juga dilakukan 

terkesan tidak sengaja. Pak Budi menambahkan: 

“Sebenarnya kita tidak berniat untuk membuat 

perpustakaan digital, namun kenyataanya koleksi 

non-fisik kita semakain banyak. Mulai dari ebook, 

                                                           
8 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/12-III/2019 
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artikel pdf, majalah, dokumen, hingga komik 

fantasi yang berbentuk pdf kita dapatkan dari 

berbagai sumber. Pada akhirnya ternyata jumlah 

koleksi digital kita lebih banyak dari koleksi fisik. 

Terhitung hari ini, koleksi fisik kita mencapai 

2303, dan non-fisik 2939”.9 

Menurut Bapak Eka Oktaviansyah, tujuan 

dan manfaat perpustakaan digital di SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo ini adalah sebagai penyedia 

informasi dan pengetahuan. Berikut hasil 

wawancaranya:  

“Tujuan dari pengembangan perpustakaan ini 

adalah agar semakin menyesuaikan dengan UU RI 

nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di situ 

sudah jelas dinyatakan bahwa pengembangan 

perpustakaan adalah upaya untuk peningkatan 

sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan 

perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun 

kualitas. Hingga akhirnya manfaat utama dalam 

pengembangan adalah siswa itu sendiri, mereka 

akan mendapatkan layanan informasi dan 

pengetahuan secara efektif dan efisien.”10 

 

                                                           
9 Ibid. 
10 Lihat trasnkrip wawancara nomor: 02/W/21-III/2019 
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Keterangan tersebut juga ditambahi oleh 

Bu Diah sebagai berikut: 

“Pertama, menghemat ruangan, bisa kita 

bayangkan sebanyak apa 5000 buku lebih, ruangan 

kita hanya 292 m2, belum untuk ruang baca, 

referensi, kantor, dan lainnya. Jika semua 

berbentuk tercetak, pasti akan sangat sempit. 

Kedua, dapat diakses dimana saja, sudah jelas, 

karena bentuknya bukunya non-fisik, jadi siswa 

bisa mengakses langsung dari gawainya masing-

masing. Ketiga, Siwa tidak perlu menunggu 

perpustakaan di sini buka, pagi, sore, malam saat 

libur atau tidak, meraka akan tetap bisa mengakses 

perpustakaan kapanpun. Dari sisi biaya, ini relatif 

ya, mungkin terlihat murah, namun tidak 

sepenuhnya benar. Semisal untuk proses produksi  

e-book kita harus melalui proses agitasi pada 

umumnya dan hal tersebut cukup menyita waktu. 

Tapi akan berbeda jika kita lihat kenyatannya 

bahwa e-book bisa digandakan dengan sangat cepat 

dan murah. Ditambah lagi, jika kita perhitungkan 

distribusi, akan sangat lebih murah dibandingkan 

koleksi fisik.”11 

 

                                                           
11 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/12-III/2019 
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Jadi, bisa tujuannya adalah untuk 

memanfaatkan atau optimalisasi sumberdaya yang 

ada. 

Bu Diah menyatakan bahwa standar utama 

yang dipakai di perpustakaan sesuai dengan 

misinya, yakni menyediakan suasana nyaman, 

tenang, selalu berupaya menyajikan layanan dan 

informasi yang up do date. Beliau juga 

menambahkan pengembangan yang dilakukan oleh 

perpustakaan digital di SMP Negeri 5 Ponorogo 

Kecamatan berupa sarana dan prasarana. Penyatuan 

ruang yang berada di timur perpustakaan, rak 

koleksi, dan penambahan koleksi, terlebih dalam 

koleksi non-fisiknya.12 Jadi, jika menurut pada 

pernyataan beliau, pengembangan yang paling 

terasa adalah di bidang sarana dan prasarana. 

Dalam pengembangan kualitas layanan 

perpustakaan digital di SMP Negeri 5 Ponorogo ini 

tidak hanya melibatkan personel perpustakaan saja, 

namun kepala sekolah, pustakawan eksternal, 

teknisi komputer, dan staf di luar perpustakaan juga 

                                                           
12 Ibid. 
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diikutsertakan. Pak Eka menjelaskan bahwa mereka 

saling kerja sama bahu membahu demi kualitas 

layanan perpustakaan tersebut, karena memang ada 

target, yakni akreditasi perpustakaan.13 Beliau juga 

menambahkan bahwa arahan dari Bu Diah seabagai 

manajemen puncak dalam upaya pengembangan 

kualitas layanan perpustakaan digital cukup jelas 

dan sudah sesuai dengan SOP.14 Beliau 

menerangkan lebih lanjut: 

“sebenarnya ada 4 pihak inti yang dibutuhkan 

dalam pengembangan perpustakaan digital, And-

user, designer, administrator, dan developer. Kita 

punya semuanya, kecuali bagian designer, designer 

ini merupakan satu atau sekelompok orang yang 

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang 

perpustakaan digital. Mereka ini yang nantinya 

akan mengusulkan komponen-komponen yang 

dibutuhkan dalam pengembangan perpustakaan 

digital ini. Dan pada saat itu, kita belum punya 

orang yang memiliki kemampuan seperti itu. 

Sekarang Pak Budi sudah sangat terampil.”15  

 

                                                           
13 Lihat trasnkrip wawancara nomor: 02/W/21-III/2019 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Setiap usaha pasti akan ada hasilnya, 

begitu juga dengan usaha dalam pengembangan 

layanan perpustakaan digital di SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo. Pak Eka menerangkan,  

“ketika semua sudah hampir siap dari sarana 

prsarana, otomasi, koleksi dan lain-lain, tiba-tiba 

ada kabar bahwa 3 peserta yang mengikuti proses 

akreditasi mengundurkan diri. Brarti otomatis 

bahwa akreditasnya belum terjadi, jadi kita belum 

sempat juga mengadakan evaluasi, rencana tindak 

lanjut dan semacamnya, hanya sebatas pertanggung 

jawaban kepada pimpinan. Namun, terlepas dari itu 

semua, kita tetap komitmen untuk melanjutkan, toh 

hasilnya juga akan dirasakan oleh warga spenla.”16 

Jadi, dari keterangan Pak Eka tersebut, 

tetap saja ada evalauasi, walaupun hanya sebatas 

laporan pertanggung jawaban kepada pimpinan. 

Dari pelaporan tersebut pasti nantinya akan ada 

rencana tindak lanjut untuk kedepannya, tentang 

pemenuhan syarat akreditasi perpus akan berjalan 

atau tidak. 

                                                           
16 Ibid. 
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Dalam bab sebelumnya dibahas bahwa 

perpustakaan digital adalah perpustakaan modern 

yang koleksi digitalnya lebih dari koleksi fisiknya. 

Selain hal tersebut, komponen utama perpustakaan 

digital harus dipenuhi, yakni software, hardware, 

netware, dataware, brainware, enviromentware 

dengan SOP yang memadai. Pembahasan berikut ini 

merupakan deskripsi dari pernyataan Staf ahli teknis 

yakni Pak Budi, tentang Pengembangan Kualitas 

Pelayanan Perpustakaan Digital di SMPN 5 Kec. 

Ponorogo. 

 Menyoal tentang standarisasi dalam 

konfigurasi penyusun utama perpustakaan digital, 

Pak Budi menjelaskan bahwa: 

“Jika harus ditinjau dari standarisasi six-ware, 

maka perpustakaan di sini sudah cukup memenuhi. 

Mulai dari software, kita gunakan SliMS, Senayan 

Library Management System.  Kita memilih 

menggunakan software ersebut karena cukup 

efisien, bisa mengakomodir hampir semua, otomasi 

koleksi, keanggotaan, pelayanan, administrasi 

perpustakaan, baik di jaringan internet maupun 

intranet. Keunggunlan lain adalah SliMS bisa 

berjalan baik di hampir semua sistem operasi. 
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Untuk keperluan digitasi, kita gunakan EPSON 

Scan, Adobe Acrobat DC 2019, dan wordnya kita 

pak yang 2013.”17 

Jelas bahwa pihak perpustakaan SMPN 5 

Kec. Ponorogo memakai software otomasi tersebut 

dengan alasan efisiensi dalam hal penggunaan dan 

fungsinya.  

Termasuk dalam hal otomasi koleksi, 

SliMS juga sangat efisien, bisa mengontrol akses 

keluar masuk koleksi. Saat ini, rasio koleksi antara 

fisik dan non-fisik di SMPN 5 hampir 4:5 dengan 

jumlah fisik mencapai 2303, dan non-fisik 2939. 

Bila jumlah peserta didik dibandingkan dengan 

koleksi digital, maka hasilnya adalah 845:2939 atau 

29%. 18  

Masih dalam bahasan standarisasi six ware 

bagian hardware, Pak Budi menjelaskan bahwa di 

perpus ini terdapat enam komputer termasuk satu 

server, empat digunakan untuk siswa. Perihal 

spesifikasinyapun tidak berlebihan, intel core sudah 

cukup, mengingat bahwa software yang digunakan 

                                                           
17 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/29-III/2019 
18 Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/12-III/2019 
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juga ramah. Sementara untuk jaringan, perpus 

SMPN 5 Kec. Ponorogo ini memakai kabel dan 

wireless, tentunya dengan kualitas yang baik, 

sehingga dapat digunakan dalam proses pelayanan 

digital ini.19  

Berdasarkan pengamatan peneliti tanggal 

24 April 2019, brainware dan environtmentware 

perpustakaan digital ini cukup baik. Staf ahli teknis 

atau Pak Budi sendiri merupakan lulusan S1 Jurusan 

Perpustakaan di Universitas Terbuka Ponorogo. 

Dengan luas perpustakaan 192 m2, penaataan ruang 

dibuat dengan sangat kondusif dan efisien, sehingga 

dapat mendukung penggunaan alat elektronik.20 

Proses dalam pengumpulan koleksi di 

Perpustakaan Digital SMP Negeri 5 Ponorogo 

dilakukan dengan dua cara.  Digitalisasi manual 

biasanya dilakukan pada dokumen atau buku yang 

memang dianggap penting oleh lembaga. Cara 

kedua adalah dengan download dari portal web 

umum yang memang menyediakan e-book gratis 

                                                           
19 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/29-III/2019 
20 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 07/D/03-IV/2019 
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(Kemendikbud menjadi penyumbang utama dalam 

hal ini).21  

Dalam SOP Perpustakaan SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo juga diterangkan bahwa 

koleksi fisik maupun non-fisik berasal dari: 

a. Pembelian dari dana BOS 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Kec. 

Ponorogo sangat mendukung terhadap 

terwujudnya pembelajaran Berbasis 

Perpustakaan (Library Based Learning) di SMP 

Negeri 5 Kec. Ponorogo, sehingga prinsip yang 

digunakan dalam pengadaan  bahan pustaka di 

perpustakaan SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo 

selain orientasi pada kebutuhan pengguna juga 

berorientasi pada kurikulum pembelajaran di 

SMP Negeri 5 Kec. Ponorogo. Selain itu koleksi 

bahan pustaka yang disediakan oleh 

perpustakaan diusahakan selalu up to date serta 

dapat digunakan sebagai referensi utama maupun 

penunjang mata pelajaran. 

 

                                                           
21 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/29-III/2019 
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b. Wakaf 

Sumbangan ini biasanya berasal dari 

kelas IX, sumbangan dari bapak ibu guru serta 

karyawan SMPN 5 Kec Ponorogo. Sumbangan 

dari siswa kelas IX wajib menyumbang bahan 

koleksi fisik perpustakaan minimal ukuran 20 x 

13 cm tebal buku 1 cm. 

c. Hibah dari perpustakaan lain. 

d. Sumbangan dari instansi terkait.22  

Standarisasi dalam pengadministrasian 

nama koleksi dari perpustakaan digital di SMP 

Negeri 5 Ponorogo disamakan antara fisik dan nun-

fisik. Penomorannya sederhana, semisal karya 

umum akan didahului oleh angka “00”, “200” 

sebagai nama dari karya yang bertemakan agama, 

tema sosial diberi nomor “300”, dan seterusnya.23 

“digitalisasi di perpus ini diterapkan pada dokumen 

dan atau  buku yang dianggap penting, seperti akta 

pendirian lembaga, identitas guru, buku-buku lama 

yang fisiknya sudah hampir rusak. Sebelum 

digitalisasi, kita harus memikirkan bagaimana 

                                                           
22 Ibid. 
23 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 09/D/03-IV/2019 
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tentang izin (copyright), jumlah dokumen, 

bagaimana tampilan yang diinginkan, kualitasnya, 

jenis katalog, sumber, alur kerja dan selainnya. 

Untuk prosesnya sendiri hampir sama dengan 

scanning konvensional lainnya. Nantinya 

pengunjung hanya akan melihat file yang kita 

tampilkan, jadi meskipun semua bagian fisik dari 

naskah kita upload, namun pengunjung hanya akan 

melihat bagian yang kita ingin tampilkan saja.”24   

Administrasi nama yang diterapkan di 

pusat informasi dan perpustakaan didefinisikan 

sebagai penyusunan sistematik terhadap buku dan 

bahan pustaka lain atau katalog atau entri indeks 

berdasarkan subjek, dalam cara paling berguna bagi 

mereka yang membaca atau mencari informasi. 

Dengan demikian, klasifikasi berfungsi ganda, 

yaitu: 

a. Sebagai sarana penyusunan bahan pustaka di 

rak, dan  

b. Sebagai sarana penyusunan entri bibliografis 

dalam katalog fisik dan non-fisik, bibliografi, 

dan indeks dalam tata cara susunan sistematis. 

                                                           
24 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/29-III/2019 
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Sebagai sarana pengaturan bahan pustaka 

di rak referensi, klasifikasi mempunyai tujuan yaitu:  

a. Membantu pemakai mengidentikkan dan 

melokalisasi sebuah bahan pustaka berdasarkan 

nomor panggil, dan  

b. Mengelompokkan semua bahan pustaka sejenis 

menjadi satu.  

Dengan kata lain, tujuan utama klasifikasi 

di perpustakaan adalah mempermudah dalam temu 

kembali informasi (bahan pustaka) yang dimiliki 

perpustakaan. 

Dalam proses menentukan subjek bahan 

pustaka menggunakan alat bantu  DDC ( Dewey 

Decimal Classification ). 

Ringkasan Persepuluh Klasifikasi Umum 

DDC (1993): 

000 – Karya Umum 

100 – Filsafat 

200 – Agama  

300 – Ilmu-ilmu Sosial 

400 – Bahasa 

500 – Ilmu Pengetahuan Murni / Pasti 
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600 – Ilmu Pengetahuan Praktis / 

Teknologi 

700 – Kesenian, Hiburan, dan Olah Raga 

800 – Kesusastraan  

900 – Geografi, Biografi, dan Sejarah 

Ringkasan Persepuluh Klasifikasi Islam: 

2X0 – Islam (Umum) 

2X1 – Al-qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

2X2 –Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

2X3 – Aqaid dan Ilmu Kalam 

2X4 – Fiqih 

2X5 – Akhlak dan Tasawuf 

2X6 – Sosial dan Budaya Islam 

2X7 – Filsafat dan Perkembangan 

2X8 – Aliran dan Sikte dalam Islam 

2X9 – Sejarah Islam dan Biografi25 

Sedangkan untuk administrasi nama file 

perpustakaan SMPN 5 Kec. Ponorogo ,mempunyai 

kebijakan. Nomor administrasi file terdiri dari 

angka 7 digit yang sesuai uraian sebagai berikut : 

                                                           
25 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 09/D/03-IV/2019 
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TAHUN ASAL NOMOR URUT 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 2 0 1 2 4 

 

Contoh nomor inventaris  

1320124 : 13  tahun 

penerimaan ( dua angka dari belakang) 

 2 sumber buku 

1. Droping/pr

oyek dari 

dinas 

2. Pembelian 

Dana dari 

Komite 

3. Pembelian 

dari dana 

BOS 

4. Hibah dari 

Alumni 

5. Lain-lain 

0124 nomor urut. 
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 Kemudian data inventarisasi ini diketik 

kembali untuk dimasukkan ke dalam komputer 

dengan menggunakan software Sistem Informasi 

Manajemen Perpustakaan (SIMPus) pengembangan 

dari CDS/ ISIS (Computerized Documentation 

Service/ Integrated Set of Information System)  

menggunakan  software senayan.26  

Dari jawaban tersebut, didapat gambaran 

bahwa proses digitalisasi di perpustakaan digital ini 

dilakukan dengan persiapan dokumen, buku, dan 

atau yang lainnya. Selanjutnya adalah scanning, 

editing, dan terakhir merupakan pengunggahan. 

Terkait standarisasi isi filenya juga sudah jelas 

bahwa pengunjung hanya akan melihat apa yang 

ditampilkan oleh pihak pengelola. 

Ketika tanya jawab berlangsung, peneliti 

sempat membuka langsung website 

“smpn5po.sch.id/library/” dan login menggunakan 

id dari Pak Budi. Benar saja, tidak ada standarisasi 

dalam hal peminjaman dan koleksi. Pengunjung 

tinggal klik, dan download. Pak Budi menjelaskan 

                                                           
26 Ibid. 
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bahwa sudah ada screening sebelum upload, jadi 

apa yang ditampilkan di antar muka web 

sebelumnya memang sudah melalui proses 

penyaringan. Selain itu, perpustakaan tersebut 

sifatnya Open Sources Library juga, tidak masalah 

untuk menunggah secara bebas selama web asalnya 

tetap dicantumkan.27 

2. Hambatan dalam Pengembangan Perpustakaan 

Digital di SMP Negeri 5 Ponorogo dan Upaya 

Penyeleseiannya 

Sampai saat ini pengembangan 

perpustakaan digital bagi perpustakaan-

perpustakaan di Indonesia masih menemui banyak 

kendala baik kendala teknis maupun kendala 

finansial. Walaupun demikian semangat untuk 

mengembangkan perpustakaan digital para 

pustakawan di Indonesia patut diacungi jempol. 

Begitu pula perpustakaan digital yang berada di 

SMP Negeri 5 Ponorogo ini, pasti akan tetap ada 

kendala atau hambatan.   

                                                           
27 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/29-III/2019 
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Dalam hal ini, kepala perpustakaan, 

pustakawan, dan tenaga perpustakaan  mengatakan 

bahwa mereka sangat kekurangan sumber daya 

manusia. Bu Diah menyatakan bahwa secara 

struktural memangha memang cukup, tapi pada 

nyatanya, saat banyak proyek, 3 orang tentunya 

sangat kekurangan. Akhirnya mereka tetap meminta 

bantuan dari pihak di luar unit perpustakaan.28 Pak 

Budi menyatakan: 

“Benar, saat itu kita belum punya pengetahuan dan 

wawasan tentang perpustakaan digital, namun 

untuk sekarang Alhamdulillah. Masalah yang lain 

adalah terkait virus dan hak cipta. Penampilan 

secara utuh untuk suatu dokumen masih menjadi 

perdebatan. Karena hal ini akan berakibat pada 

digitalisasi dan penggunggahan buku. Nantinya 

kita adakan angket, statistik pengunjung, 

peminjam, untuk diadakan evaluasi, sehingga kita 

bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita.”29 

Dari pernyataan Pak Eka (pihak yang 

teribat-) di pembahasan sebelumnyapun sudah 

                                                           
28 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/01-IV/2019 
29 Ibid.  



85 

 

sangat jelas bahwa sumber daya dalam 

pengembangan perpustakaan ini adalah kurang. 30 

Upaya untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut dijawab sendiri oleh Pak Budi. 

Beliau mengatakan bahwa mereka banyak 

mengikuti pelatihan, seminar, dan semacamnya. 

Agar kemampuan dan wawasan mereka bertambah 

sehingga kedepannya bisa mandiri dalam mengelola 

dan mengembangkan perpustakaan digital. 

Mengenai hak cipta, pihak pengelola perpustkaan 

harus menambah banyak waktu dan sumber daya 

untuk  memilah dan memilih file digital untuk 

menentukan mana yang boleh dan tidak boleh 

ditampilkan. Sedangkan persoalan soft file yang 

tidak lengkap atau proses digitalisasi manual kita 

hanya perlu koreksi ulang atau malah mengetik 

ulang bagian- bagian yang tidak jelas.31 

 

                                                           
30 Lihat transkrip wawancara nomor:  02/W/21-III/2019 
31 Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/01-IV/2019 
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3. Dampak dari Pengembangan Kualitas Layanan 

di Perpustakaan Digital di SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo 

Semua kebijkan atau hal yang dilakukan 

tentunya memiliki dampak atau akibat. Untuk 

dampak atau pengeruh dari pegembangan kualitas 

layanan di perpustakaan digital SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo adalah:  

Bagi pustakawan atau pihak perpustakaan, 

pengembangan perpustakaan digital ini memiliki 

dampak negatif dan positif tersendiri. Tentu saja 

para pustakawan harus memelihara dan memeriksa 

server secara berkala. Dampak positifnya ada 

beberapa semisal, mereka dapat melakukan 

pendataan bahan pustaka secara komputerisasi dari 

bahan pustaka datang, hingga ditampilkan dalam 

web perpustakaan digital SMPN 5. Kemudian dapat 

mengurangi pekerjaan yang non-produktif semisal 

inventaris, pembuatan katalog, barcode scanner 

yang dapat mempermudah dalam hal sirkulasi. Dan 

selanjutnyapun software akan otomatis melakukan 

tugas tersebut.  
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Untuk pemustaka sendiri digital librari ini 

juga sangat efisien, tidak terbatas waktu dan tempat, 

koleksi dapat berbentuk multimedia, dan pastinya 

lebih murah. Selain itu dalam proses pencarian 

koleksi, pemustaka tidak akan direpotkan dengan 

harus mencari secara manual pada rak, atau mencari 

judul buku dan pengarang secara penuh. Dalam 

perpustakaan digital, pemustaka bisa langsung 

mencari dengan penggalan nama pengarang atau 

judul buku yang diinginkan.32   

Pemaparan Pak Budi tersebut diamini oleh 

beberapa siswa yang kebetulan berkunjung ke 

perpustakaan. Yulianti mengatakan bahwa dirinya 

sangat mengapresiasinya, buku yang sebelumnya 

terkadang harus berebut dengan teman. Setelah 

adanya pengembangan kualitas layanan ini kita bisa 

memanfaatkan buku atau informasi secara 

bersamaan. Dia juga mengaku sering mengakses 

digital library tersebut di selain jam-jam masuk 

sekolah, karena padatnya tugas. Novi menambahi 

bahwa perpustakaan yang sekarang bisa diakses dari 

                                                           
32 Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/29-III/2019  
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mana saja. Andre enambahkan bahwa komputer di 

perpustakaan juga sangat membantu dirinya dalam 

mengakses informasi.33 

 Dari pemaparan Pak Budi dan 

dokumentasi peneliti tersebut intinya adalah 

perpustakaan digital dapat mengurangi pekerjaan 

para pustakawan yang tidak produktif, atau dengan 

kata lain efektivitas dan efisiensi tugas. Untuk 

pemustaka sendiripun juga sama, sangat 

mengurangi usaha.        

 

 Gambar 4.1 

                                                           
33 Lihat transkrip wawancara nomor  06/W/29-III/2019 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

1. Strategi Pengembangan Kualitas Layanan 

Perpustakaan Digital di SMP Negeri 5 Kecamatan 

Ponorogo 

Pada dasarnya, kualitas layanan antara 

perpustakaan dan perpustakaan digital itu sama. Karena 

mediumnya berbeda, maka terdapat tambahan untuk 

standar kualitas layanan perpustakaan digital. Berikut 

standarisasi perpustakaan digital yang dikutip dari 

Setyo Edi dan Susanto. Setidaknya ada 9 kualitas 

layanan tamabahan, yakni: 

Pertama, standarisasi six-ware, merupakan 

konfigurasi penyusun utama untuk perpustakaan 

modern, yang berisi software, hardware, netware, 

dataware, brainware, environtmentware. Dari sisi 

software, pada perpustakaan ini menggunakan otomasi 

Slims untuk memudahkan otomasi koleksi, 

keanggotaan, pelayanan, administrasi perpustakaan, 

baik di jaringan internet maupun intranet. Berdasarkan  

kebutuhannya, perpustakaan ini menggunakan software 

yang tergolong baru semua, diantaranya adobe acrobat 

DC 2019, EPSON Scan bawaan hardware, dan Office-
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nya 2013. Jika mengacu pada pembahasan awal, maka 

semua software tersebut sudah dianggap memenuhi 

standar, karena memang yang dibutuhkan hanya ketiga 

itu ketika dalam digitalisasi dokumen.1  

Berikutnya adalah hardware, yang dimaksud 

perangkat keras yang dimaksud dalam pengembangan 

kualitas layanan perpustakaan digital ini adalah web 

server, database server, FTP server, Mail Server, printer 

server, dan proxy server. Web  server merupakan yaitu 

server yang akan melayani permintaan-permintaan 

layanan web page dari para pengguna internet.2 Di SMP 

Negeri 5 ini, dulunya menggunakan “Apache” yang 

bisa lebih mudah di install dan gratis. Saat ini, pihak 

perpustakaan sudah memakai IIS (Internet Information 

Services), selain sesuai dengan operatif System 

windows (web server ini memang rilisan Microsoft), 

perangkat keras ini punya sistem diagnosa dari 

kesalahan. Semua perangkat keras tersebut mengalami 

upgrading system. Karena memang yang semula hanya 

                                                           
1 Gatot Subrata, “Perpustakaan Digital”, dalam Jurnal 

Pustakawan Perpustakaan UM (Oktober 2009), 8. 

 
2 Ibid. 
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penambahan koleksi sekam sudah merambah ke 

hardware dan software  

Brainware dan environtmentware 

perpustakaan digital di SMP Negeri 5 Ponorogo baik. 

Staf ahli teknis atau Pak Budi sendiri merupakan 

lulusan S1 Jurusan Perpustakaan di Universitas Terbuka 

Ponorogo. Dengan luas perpustakaan hampir 200 m2, 

penaataan ruang dibuat dengan sangat kondusif dan 

efisien, sehingga dapat mendukung penggunaan alat 

elektronik. Maka dapat disimpulkan bahwa dari standar 

Six-ware ini, perpustakaan digital di SMP Negeri 5 

mengalami perkembangan, terutama dalam bidang 

sarpras fisik.  

Kedua. pada pembahasan teori sebelumnya 

dijelaskan bahwa standarisasi koleksi digital harus 

memenuhi minimal rasio 50% dengan pengguna 

potensial. Saat ini, rasio koleksi antara fisik dan non-

fisik di SMPN 5 hampir 4:5 dengan jumlah fisik 

mencapai 2303, dan non-fisik 2939. Bila jumlah peserta 

didik dibandingkan dengan koleksi digital, maka 

hasilnya adalah 845:2939 atau 29%. Hal tersebut sudah 

lebih dari cukup, jika mengingat minimal koleksi digital 
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harus dua kali lebih banyak dari pengguna potensial. 

Penulis tidak mendapat informasi yang jelas tentang 

rasio koleksi selain jenis teks tersebut walaupun ada. 

Jadi penulis menyimpulkan untuk koleksi digital jenis 

teks mengalami perkembangan. 

Ketiga, pengumpulan konten, Proses dalam 

pengumpulan koleksi di Perpustakaan Digital SMP 

Negeri 5 Ponorogo dilakukan dengan dua cara.  

Digitalisasi manual biasanya dilakukan pada dokumen 

atau buku yang memang dianggap penting oleh 

lembaga. Cara kedua adalah dengan download dari 

portal web umum yang memang menyediakan e-book 

gratis (Kemendikbud menjadi penyumbang utama 

dalam hal ini). Bisa kita lihat bahwa sumber koleksi 

perpustakaan digital SMPN 5 Ponorogo berasal dari 

pembelian dana BOS, wakaf, hibah, dan sumbangan 

dari instansi terkait.  

Keempat, yakni standar dalam proses 

digitalisasi koleksi. Sudah dibahas sebelumnya, bahwa 

pengumpulan koleksi digital di perpustakaan digital 

milik SMP Negeri 5 Ponorogo ini dilakukan dengan dua 

cara, manual dan download dari web-web yang 



82 

 

memang sifatnya open source. Standar digitalisasinya 

dilakukan dengan  persiapan dokumen, digitalisasi, edit 

data, pencocokan, untuk kemudian singgah ke server. 

Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diutarakan oleh 

Arsidi, dalam seminar regional perpustakaan yang 

meliputi pemilihan alat dokumen, persiapan dokumen, 

digitalisasi, edit data digit, pembuatan metadata, dan 

akhirnya proses Linked terhadap sistem data.3 

Kelima, standar isi file atau tingkat akses. 

Pustakawan atau Pak Budi menyatakan bahwa 

pemustaka hanya akan melihat tampilan koleksi yang 

diinginkan oleh, tidak dijelaskan selebihnya (bagian 

mana saja yang) mengenai hal tersebut. Keenam, 

standarisasi administrasi di perpustakaan digital SMP 

Negeri 5 ini juga sudah lengkap, mulai nomor 

klasifikasi 000 hingga 2X9. Kemudian data 

inventarisasi tersebut akan diketik kembali untuk 

dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan 

software Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 

                                                           
3 Arsidi, “Menyongsong Perpustakaan Digital: Peran 

Pustakawan dalam Pengembangan Perpustakaan Digital” (Makalah 

Seminar Regional Perpustakaan dalam perpustakaansidodadi.com, 

diakses pada 15 Desember 2018. 
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(SIMPus) pengembangan dari CDS/ ISIS 

(Computerized Documentation Service/ Integrated Set 

of Information System)  menggunakan  software 

senayan.  

Terakhir tentang keamanan dan standarisasi 

peminjaman. Mereka menggunakan watermark, yang 

berfungsi untuk keimanan dan juga promosi. Sehingga 

pemustaka Online akan bertambah. Tidak ada 

standarisasi dalam hal peminjaman dan koleksi. 

Pengunjung tinggal klik, dan download. Pak Budi 

menjelaskan bahwa sudah ada screening sebelum 

upload, jadi apa yang ditampilkan di antar muka web 

sebelumnya memang sudah melalui proses penyaringan. 

Selain itu, perpustakaan tersebut sifatnya Open Sources 

Library juga, tidak masalah untuk menunggah secara 

bebas selama web asalnya tetap dicantumkan.  

Penulis meyimpulkan bahwa standarisasi 

dalam pelayanan dalam perpustakaan digital adalah 

adanya standar itu sendiri. Jika dinilai dari sisi internal 

pihak perpustakaan, maka mereka telah melakukan 

Normann’s Service Management Sistem, dimana 

pengembangan kualitas layanan didasarkan pada 
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interaksi dengan pengunjung perpustakaan baik fisik 

maupun non fisik.  

2. Hambatan dalam Pengembangan Perpustakaan 

Digital di SMP Negeri 5 Ponorogo dan Upaya 

Penyeleseiannya 

Pada bab landasan teori diterangkan six-m 

dalam perpustakaan digital yang seharusnya bisa 

menjadi penunjang, bisa juga malah menjadi 

penghambat. Pak Budi menyatakan bahwa yang 

menjadi kendala utama dalam perpustakaannya adalah 

SDM, hak cipta dan virus. Dalam Six-m SDM termasuk 

ke dalam ranah man. Manusia memiliki peran penting 

dalam melakukan aktivitas inti, ya memang karena 

manusialah yang menjalankan semua program. 

Walaupun dalam perpustakaan digital semua sudah 

serba otomasi, manusia tetap mempunyai tugas untuk 

mengontrol secara berkala. Namun, yang menjadi 

masalah adalah pada saat masa awal pengembangan, 

mereka kekurangan personil. Akhirnya ketika ada 

proyek besar, mereka akan melibatkan pihak di luar 

struktural untuk urusan operasional. Mereka juga 

banyak mengikuti pelatihan, seminar, dan semacamnya. 
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Agar kemampuan dan wawasan mereka bertambah 

sehingga kedepannya bisa mandiri dalam mengelola 

dan mengembangkan perpustakaan digital. 

Mengenai hak cipta, pihak pengelola 

perpustkaan harus menambah banyak waktu dan 

sumber daya untuk  memilah dan memilih file digital 

untuk menentukan mana yang boleh dan tidak boleh 

ditampilkan. Sedangkan persoalan soft file yang tidak 

lengkap atau proses digitalisasi manual pihak 

pustakawan hanya perlu koreksi ulang atau malah 

mengetik ulang bagian- bagian yang tidak jelas. 

Bisa kita simpulkan bahwa kualitas 

pelayanan di perpustakaan ini memang berkembang. 

Terlihat dari cara mereka mengatasi hambatan tersebut. 

Dari beberapa unsur yang lainnyapun terlihat 

perpustakaan ini sudah baik. Sisi Machines, mereka 

sudah didukung perangkat komputer, server, 

lingkungan fisik, dan software yang mumpuni. Untuk 

Money, mereka memiliki banyak sumber, mulai dari 

BOS (dalam SOP disebutkan bahwa mereka bisa 

mengambil anggaran paling banyak 10%, hibah, 

maupun sumbangan). Koleksinyapun beragam jenis, 
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meskipun peniliti hanya mengetahui jumlah koleksi 

naskah digital saja. Akhirnya manajemen yang baik 

akan mendukung semua proses tersebut, terdapat 

aturan, otomasi, dan alur yang jelas dari perpustakaan 

digital di SMP Negeri 5 Kecamatan Ponorogo ini. 

3. Dampak dari Pengembangan Kualitas Layanan di 

Perpustakaan Digital di SMP Negeri 5 Kecamatan 

Ponorogo 

Setidaknya ada 3 pihak yang diuntungkan 

dalam pengembangan kualitas layanan perpustakaan 

digital di SMP Negeri 5 Ponorogo ini. Yakni siswa, 

pihak perpustakaan, pendidik, dan warga sekolah secara 

umum. 

Bagi siswa dan warga sekolah secara umum, 

yang jelas adalah perpustakaan dibawa kepada 

pengunjung, mereka tidak harus datang ke perpus 

sekolah, tapi bisa mengakses dimanapun mereka 

berada. Resurce haring, para siswa bisa mengguanakan 

informasi secara bersamaan. Karena memang 

pustakawan sudah menempatkan informasi sehingga 

bisa diakses oleh pengunjung. Kemudian informasi 

selalu up to Date, seperti dalam misinya perpustakaan 
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digital SMP Negeri 5 Kecamatan Ponorogo. Dan 

informasi tersebut akan tersedia sepanjang hari. 

Bagi pihak perpustakaan, jika sudah 

mencanangkan perpustakaan digital, tentunya sebagian 

besar tugas sudah terakomodasi oleh program otomasi. 

Di perpustakaan fisiknya, SMP N 5 menggunakan 

otomasi dengan software SLIMS, dan dalam bentuk non 

fisiknya, mereka mempunyai library.smpn5po.sch.id. 

hal tersebut tentu saja mengurangi beban tugas dari 

tenaga kependidikan khususnya yang mendapat amanah 

di perpustakaan. 

Bagi pihak pendidik, adanya kepustakaan 

digital ini cukup membantu. Menumbuhkan dan 

mengembangkan aktivitas peserta didik, di mata 

pelajaran yang sifatnya kognitif dan afektif, anak akan 

suka untuk berlomba, sehingga Resources yang selalu 

tersedia akan dibutuhkan. Kemudian membantu 

ketergantungan pada guru, maka kalau sudah begitu 

guru akan semakin efektif dan efisien dalam 

menyampaikan materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya perpustakaan digital ini, semua tugas 
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dapat diperingkas, sekaligus mempermudah semua 

warga sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kualitas 

layanan perpustakaan digital SMP Negeri 5 

Kecamatan Ponorogo ini sudah berkembang. 

Penulis menyimpulkan bahwa perancangan 

perpustakaan digital ini dilakukan secara 

berkelanjutan. Terbukti dengan, proses transformasi 

jenis perpustakaan yang terjadi malah tidak 

disadarai. Baru kemudian setelah itu pihak 

pustakawan mulai mengembangkan ke-9 aspek 

kualitas layanan perpustakaan digital secara 

bertahap juga. Dari sisi Six ware, yang merupakan 

perangkat keras dan lunak perpustakaan digital, 

mereka sudah siap. Perangkat perpustakaan digital 

tersebut sudah disesuaikan sebelumnya dengan 

peranti server mereka. Tidak terlalu berlebihan. 

Lalu rasio koleksinya, koleksi digital mereka sudah 

dua kali lebih banyak dari koleksi fisik. Selanjutnya 

adalah pengumpulan koleksi, mereka melakukannya 

degan dua cara, yakni manual dan download dari 
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web yang berbasis open sources. Sumber pendanaan 

mereka didapat dari BOS, hibah, wakaf, dan 

sumbangan dari perpustakaan lain. Bahkan pihak 

perpustakaan boleh memaksimalkan anggaran 

belanja perpustakaan mereka sebanyak 10% dari 

total APBS. Standar berikutnya, yakni standar 

koleksi hingga keamanan juga sudah terbentuk 

(standar ini mengharuskan adanya standarisasi 

dalam proses administrasi, peminjaman, dan 

keimanan koleksi). Mereka telah melakukan 

Normann’s Service Management Sistem, dimana 

pengembangan kualitas layanan didasarkan pada 

interaksi dengan pengunjung perpustakaan baik 

fisik maupun non fisik.  

2. Hambatan dan Penyeleian 

a) Hambatan yang paling terasa dalam 

pengembangan perpustakaan digital SMP 

Negeri 5 Kecamatan Ponorogo ini adalah dari 

sisi sumber daya manusianya, file yang kurang 

lengkap dan hak cipta. Gangguan hak cipta dan 

file yang kurang lengkap memang didasari oleh 

sumber daya manusia yang sebelumnya 
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memang belum memadai. Namun berjalannya 

waktu, perlahan gangguan atau hambatan 

tersebut mulai teratasi. Walaupun semua sudah 

teromotasi secara digital, tetap saja pihak 

perpustakaan harus memerikas secara berkala.  

b) Hingga akhirnya pihak perpustakaan ini banyak 

mengikuti pelatihan, seminar, dan semacamnya. 

Agar kemampuan dan wawasan mereka 

bertambah sehingga kedepannya bisa mandiri 

dalam mengelola dan mengembangkan 

perpustakaan digital. Mengenai hak cipta, pihak 

pengelola perpustkaan harus menambah banyak 

waktu dan sumber daya untuk  memilah dan 

memilih file digital untuk menentukan mana 

yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. 

Sedangkan persoalan soft file yang tidak lengkap 

atau proses digitalisasi manual pihak 

pustakawan hanya perlu koreksi ulang atau 

malah mengetik ulang bagian- bagian yang tidak 

jelas. 

3. Jika kita simpulkan dari pembahasan sebelumya, 

yakni pada BAB V, maka semua dampaknya hampir 
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positif. Untuk pihak pustakawan akan 

memngefektifkan dan efisiensi tugas, untuk warga 

sekolah secara umum dan siswa akan menghemat 

biaya terkait tentang inforamsi, dan untuk guru akan 

mempermudah dalam penyampaian materi mata 

pelajaran. 

B. Saran 

1. Untuk pihak sekolah, perpustakaan SMP Negeri 

5 Ponorogo sudah merambah dan berkembang 

menjadi perpustakaan digital, hendaknya pihak 

sekolah mendukung. 

2. Untuk pihak pengelola perpustakaan, agar tetap 

selalu mengembangkan kualitas layanan 

perpustakaan digitalnya, mengingat 

kesempurnaan dan garis final dalam teknologi 

adalah tidak ada. 

3. Bagi siswa, perpustakaan SMP Negri 5 

Kecamatan Ponorogo sudah mendatangi para 

pemustaka secara digital, hendaknya para siswa 

memanfaatkan dengan baik fasilitas yang 

diberikan.  
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